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Tovarășul Nicolae Ceausescu» »

a primit pe primarul 
orașului Bagdad

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
marți după-amiază, în stațiu

nea Neptun, pe Ibrahim. Mo
hamed Ismail, primarul ora
șului Bagdad, \

Cu acest’ prilej, a avut loc o

convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

(Agerpres)

A.

ECUAȚIA MUNCII UTILE

chemare la lupta
ȘTEFAN DORGOȘAN

muncii prestate de cei peste 22 mii 
profesionale și generale din județul 
șantierelor de muncă patriotică din

BILANȚURI RODNICE,

întreprinderea Timpuri Noi. Echipa condusă de Mihai Marinescu lucrează la asamblarea compresoare- 
lor C-5, destinate exportului.

SI GARANȚIA UNOR NOI ÎMPLINIRIANUL XXX .. . . .
AL LIBERTĂȚII ^CONGRES

A

Insuflefitoare 3 500 000 lei este valoarea 
de elevi ai liceelor, școlilor 
Dolj in cadrul taberelor și , 
agricultură. Repartizați in 260 de puncte de lucru,' din care 191 
cooperative agricole de producție, la I.A.S. Segarcea. Dăbuleni 
și C.L.F. Cernele și Băilești etc., harnicii elevi au executat le
gatul și săpatul viei, recoltatul legumelor și fructelor. S-au re
marcat în mod deosebit elevii Grupului ' școlar comercial — 
Craiova, care a realizat prin muncă patriotică lucrări în valoa
re de 43 000 lei.

Succese
de prestigiu
• CENTRALA HIDROELEC

TRICA „PORȚILE DE FIER“ a 
furnizat marți dimineața in sis
temul electroenergetic național 
cel de-al 100-lea milion kilo- 
wat-oră energie electrică, peste 
prevederile de plan revenite de 
la începutul anului. Obținută 
cu 140 de zile mai devreme, a- 
ceastă cantitate este egală cu 
cea inscrisă in angajamentul ce 
și l-au asumat in întrecere pe 
întregul an, energeticienii celei 
mai puternice hidrocentrale a 
României. Acest succes a per
mis ca in situațiile întreprin
derii electrocentrale „Porțile de 
Fier" să se înscrie o producție 
globală suplimentară evaluată 
la 26 710 000 lei.

• CONSTRUCTORII ȘI 
MONTORII DE PE PLAT
FORMA INDUSTRIALĂ A 
COMBINATULUI SIDERURGIC

GALAȚI intensifică rit- 
de lucru la noile obiec- 
Cel de-al 4-lea furnal de 
mc, de pildă, a inceput să

Afirmîndu-se ca cel mai fidel apărător al intereselor supe
rioare ale nafiunii, ca un devotat purtător de cuvînt al senti
mentelor patriotice ale maselor populare, ostile fascismului, 
dornice de o existență liberă și pașnică, Partidul Comunist 
Român a adresat un fierbinte și insuflețitor apel pentru uni
rea tuturor forțelor democratice împotriva dictaturii antones- 
ciene și a războiului. Invingind prigoana anticomunistă dezlăn
țuită în acei ani, Partidul Comunist Român a reușit să facă 
bine cunoscute in chemările și documentele programatice din 
25 iunie 1941, in circularele Comitetului Central al Partidului 
din 8 iulie, in Platforma program din 6 septembrie tot din 
acel an, căile și măsurile necesare pentru unirea într-un șuvoi 
unic a tuturor forțelor progesiste ale țării. Mișcarea de rezis
tență antifascistă a căpătat un contur tot mai pregnant, cu- 
prinzind pături sociale, ca și cercuri politice tot mai largi. 
Nucleul consecvent și organizat al acestei mișcări a fost în 
toți acei ani clasa muncitoare, în frunte cu comuniștii, că
rora li s-au alăturat țărănimea, intelectualitatea progresistă, ele
mentele patriotice din armată. Au fost organizate greve de am
ploare la București, Timișoara, Galați, Constanța, pe Valea Jiu
lui și Valea Prahovei. Documentele consemnează mii de con
flicte colective și individuale de muncă. Sabotarea producției 
de război organizată de muncitori potrivit indicațiilor partidu
lui comunist a luat proporții, alarmînd conducerile militarizate 
ale întreprinderilor.. Ele alimentau rezistența activă a poporului 
român, energic, consecvent, lovind frontul în sectoare vitale 
pentru soarta sa — industria grea, extractivă, transporturi. 
Cîteva momente din marea epopee a luptei antifasciste și anti
războinice, multiplicate in acele zile eroice în sute și sute de 
alte episoade asemănătoare, petrecute în sute și sute de alte 
locuri ale țării, ne-au evocat 
acțiunile de atunci.

ȘTIINJA

cîțiva participanți comuniști Ia

Cetăți universitare

„AM STUDIAT

ȘTIINȚA LA PETROȘANI"

forță nemijlocită
de producție

25 de promoții de ingineri mineri

DIN 
mul 
five. 
1700 
prindă contururi definitive. Au 
fost terminate probele de re
zistență și etanșeitate la con
strucția primului preincălzitor 
de aer, iar în prezent se fac 
pregătiri pentru înzidirea celor 
aproximativ 3 200 tone cărămidă 
refractară. Constructorii conti
nuă montajul puțului de ardere 
și a centurii de rezistență a cu
polei celui de-al doilea utilaj 
similar.

La Bateria nr. 3 de cocsifi-*  
care, cu termen de predare la 
sfîrșitul lunii septembrie, tem
peratura de uscare a celulelor 
și zidăriei a ajuns Ia 200 
grade Celsius.

Ritmul intens de lucru 
toate șantierele siderurgice 
la Galați se concretizează 
depășirea volumului de 
strucții-montaj planificat 
aproape 40 milioane lei.

• COLECTIVELE DE CON
STRUCTORI ȘI MONTORI care 
înalță obiectivele înscrise în 
planul de dezvoltare economică 
și social-culturală a Gorjului 
au realizat suplimentar, de la 
începutul anului, la activitatea 
de construcții-montaj. un volum 
de lucrări în valoare de 
35 871 000 lei. sumă ce întrece 
de aproape trei ori prevederea 
din angajamentul asumat în în
trecere pînă la 23 August. Cele 
mai inaîte cote ale activității 
constructorilor din acest județ 
au fost atinse la lucrările de 
deschidere a carierei de lignit 
Roșia de Jiu, pe șantierele ter
mocentralelor Turceni și Rogo- 
jelu, la Complexul hidrotehnic 
și energetic Cerna—Motru—Tis- 
mana, precum și la înălțarea 
altor obiective.

de

pe 
de 
în 

con-
cu

„Lucram Ia Pecica într-o e- 
chipă de întreținere C.F.R., își 
amintește tovarășul Teodor Cre- 
țu. Cunoșteam și participam la 
activitatea tineretului comunist 
și a partidului comunist din 
1932, pe cînd intrasem la AS- 
TRA-Arad să învăț lăcătușeria. 
In 1933. luptele ceferiștilor și 
petroliștilor au alimentat și 
mai mult spiritul de solidaritate 
al muncitorilor din toată țara". 
Utecistul de atunci scria pentru 
tovarășii săi de muncă poezia 
„Sus muncitori", care începea 
astfel : „N-auziți cum geme 
țara / Griviț,a arde ca para / Și 
ciocoii înarmați / Arestează 
pe-ai noștri frați". „Voința de 
luptă — continuă tovarășul Teo
dor Crețu — crescuse treptat, 
odată cu nedreptățile suferite 
ca ucenic, cu greutățile în
durate pentru a-mi întreține 
familia rămasă fără susținător 
prin moartea neașteptată a ta
tălui. Mai tirziu, cînd Ardealul, 
parte din trupul țării, ne-a fost 
smuls, cînd La Pecica veneau va
goane încărcate cu români ar
deleni evacuați doar cu cămașa 
de pe ei, inima mea, ca și a 
celorlalți muncitori, ca a tuturor 
patrioților români, a tresărit de 
durere. Firesc, dorința de a 
contribui cu ceva pentru a stă
vili atragerea țării în război și, 
mai tirziu, de a sabota războiul 
a prins un tot mai clar contur. 
Apelul fierbinte al partidului 
nostru găsise ecoul așteptat in 
conștiințele noastre dornice de 
libertate. Era desigur periculos 
să organizăm acțiuni . de sabo
taj, știut fiind că asemenea în
treprinderilor industriale, trans
porturile erau sub controlul 
litar. Pecica fiind la graniță, 
noștea o circulație intensă, 
tre altele era inevitabil să 
treacă pe acolo și trenurile cu

încărcătură de război care ve
neau din Germania, ca de altfel 
și cele care transportau alimen
te și alte bogății din țară în 
Germania. Ceea ce s-a dovedit 
a fi mai greu de depistat și de 
trecut sub acuzații primejdioase 
în același timp, în măsură. să 
îngreuneze traficul, erau dife
rite acte de întîrziere a repa
rațiilor, de remediere defectuoa
să. Trebuia să acționăm în con
dițiile în care legionarii căutau 
să atragă cu șiretenie pe unii 
tineri, din echipele noastre de 
lucru. Noi am discutat cu acești 
tineri, i-am convins să participe 
mai întii la activitatea cultu
rală și sportivă și treptat ne-am 
împrietenit și ne-am întîlnit 
astfel pe traiectul unor puncte 
de vedere comune. Să acțio
năm unitar, deci. Așa a fost 
posibil ca la lucrările de linie 
să lăsăm spații oarbe, care pro
vocau ruperea șinelor ; arh in
trodus în cutia de grăsime a 
vagoanelor nisip și sticlă pi
sată, care prin frecare duceau 
la aprinderea osiilor.

— Muncitorii ceferiști — con
firmă documentele timpului — 
au desfășurat în întreaga țară 
amplă acțiune de sabotare

GEORGETA RUȚA
CITIȚI ÎN PAGINA A III-A

„Societatea socialis
tă multilateral dez
voltată și comunistă 
nu pot fi realizate de
cît pe baza celor mai 
înalte cuceriri ale ști
inței și culturii. Cinci
nalul viitor trebuie să 
asigure transformarea 
radicală, pe bază mo
dernă a întregii noas
tre industrii, ridicarea 
calitativă și tehnică a 
întregii activități eco
nomice.

Aceasta este proble
ma centrală a cinci
nalului viitor".

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru a ajunge la clădirea 
impunătoare a Institutului de 
mine din Petroșani, care vrea 
parcă, șă fie paznicul împrejuri
milor, trebuie să urci numeroase 
trepte. Aproape 4 000 de ab
solvenți le-au urcat și coborit 
zi de zi, din 1948, anul cind a 
fost pusă aici prima treaptă.

S-au scurs 26 de ani de atunci, 
de cind primii 135 de studenți 
au pășit pe treptele proaspete 
ale institutului. Rind pe rind, 
singurei secții existente la inau- . 
gurare — Exploatarea și prepa
rarea zăcămintelor de cărbuni — 
i s-au adăugat altele noi, soli
citate de tehnica modernă a 
mineritului, aU fost create labo
ratoare de studiu și cercetare, 
s-au clădit biblioteci, cămine 
studențești și cantine.

De asemenea, acum 25 de ani, 
institutul se pregătea pentru 
cea dinții mare sărbătoare a. sa: 
intrarea în producție a primei 
promoții de ingineri mineri, ti
neri porniți să exploreze adincu- 
rile pentru a le valorifica bogă
țiile. între timp, unii au acumu
lat deja o vechime în muncă de 
peste 20 de ani, alții abia acum 
dau examenul producției. îi 
găsești în Valea Jiului sau in 
bazinu'i Poiana Rusca, la Baia 
Mare sau la Rovinari.

Ultima promoție a fost deja 
repartizată in producție, ceilalți 
studenți se află în vacanță, iar 
cei care au dat admiterea și au 
reușit nu sînt deocamdată decît 
niște nume pe listele de la a- 
vizier. La decanatul Facultății 
de utilaj tehnologic aveam să 
întîlnesc pe tovarășul decan Ni
colae Iliaș, pe Bela Nagy, șeful 
Catedrei de lucrări miniere și 
preparare, pe Ștefan Somlo, con
ferențiar la aceeași catedră. 
Toți, oameni în jurul a 40 de

ani și unele dintre primele ca
dre didactice provenite din foș
tii studenți.

— Eu, — ne spune prof. Bela 
Nagy — pot spune că ■ sînt de 
aceeași vîrstă cu institutul. Am 
dat admiterea chiar in primul 
an, in 1948. după ce lucrasem ca 
vagonetar un an de zile în mină 
la Lupeni. unde era și tatăl 
meu. La început a fost mai greu. 
Actuala clădire a institutului a 
fost construită abia în 1952. 
Mi-amintesc că in timpul admi
terii, în sălile in care dădeam

ION MIHALACHE

(Continuare în pag. a lll-a)
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• Lucrările Confe
rinței internaționale a 
tineretului pe proble
mele populației.

• în dezbatere: pro
blemele vitale ale u- 
manității (Participanți 
la Conferință vorbesc 

ziarului nostru).

ÎNSEMNĂRI

Topometriștii
Au lucrat mai întii la 

dale. înghesuială, oameni 
mulți, betoniere care se de
fectau din oră in oră, ci
mentul care refuza să so
sească, fronturi de lucru pu
ține ; mă rog, un șantier 
care se inaugurase doar cu 
cîteva zile în urmă. Auzise
ră insă că se caută topome- 
triști. Condițiile, desigur, 
erau grele : 25—30 de kilo
metri pe jos, cu mira, cu 
țărușii, cu teodolitul și cu 
marmita pentru apă în spi
nare și, toate acestea, sub 
un soare nimicitor, așa cum 
numai la Giurgiu-Răzinirești 
poți intilni. S-au strins în
tr-o seară in holul școlii și 
au dezbătut problema eu 
toate consecințele ei. A fost 
o dezbatere gravă, plină de 
importanța acelora care șe 
fac înaintea unor hotăriri 
importante in care intră in 
joc mari valori materiale 
și umane. Dimineața s-au 
prezentat la comandamentul 
șantierului. iar comanda
mentul le-a pus o singură și

foarte simplă 
„Aveți curajul să 
deți, prin munca 
pentru milioanele de lei pe 
care le va investi șantie
rul ?“

Toți cei opt studenți bucu- 
reșteni de la construcții s-au 
privit reciproc, dar n-au 
scos un cuvînt. Făcuseră, e 
drept, un curs de topografie 
Ia facultate, dar suma aceea 
astronomică pentru care tre
buiau să răspundă ii co
pleșea.

După cîteva minute 
cere, de stînjenitoare 
cineva a spus : „Să 
căm două-trei zile, 
care să vină un tehnician 
sau un inginer și să verifice 
cele făcute de noi".

— Imposibil, Ie-a explicat 
locțiitorul comandantului 
șantierului. Asta înseamnă o 
întîrziere de cel puțin patru 
zile, la care se adaugă zeci

întrebare : 
răspun- 
voastră,

(Continuare în pag. a lll-a)

ALBA: DECENIILE AFIRMĂRII

DATORIA NOASTRĂ

de tă- 
tăcere, 
încer- 
după

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a 11-a)

întreprinderile industriale din județul Alba au încheiat un bilanț fructuos la capătul primelor șapte 
luni ale anului, consemnincl o producție industrială al cărei volum depășește cu 466 500 000 lei nivelul atins 
in. perioada corespunzătoare a anului trecut. Creșterea continuă a producției este rezultatul direct al dez
voltării în ritm ascendent a industriei în această parte a țării, al industrializării socialiste. Astfel, numai 
în decursul celor 6 ani care au trecut de la crearea județului Alba, in cuprinsul acestei vetre strămo
șești au fost puse in funcțiune 25 unități industriale noi.

In orașul de la confluența Tîrnavelor — Blaj, unde cu 10—12 ani în urmă nu existau decît cîteva 
ateliere meșteșugărești, funcționează acum unul din cele mai mari și mai moderne combinate de prelu
crarea și valorificarea lemnului, cu fabrici de mobilă, placaj, plăci fibrolemnoase, binale și panel. Tot 
aici a început recent să producă o întreprindere de accesorii pentru mașlni-unelte și se află în stadiu fi
nal de construcție o fabrică de drojdie furajeră.

Din fondurile alocate județului pentru actualul cincingl s-au construit, în ultimii 3 ani și jumătate, 
o întreprindere de utilaje pentru industria materialelor de construcții și o alta de porțelan în municipiul 
Alba lulia, două combinate de prelucrare a lemnului la Sebeș și Cîmpeni. Și-au amplificat potențialul 
productiv întreprinderea metalurgică Aiud, Combinatul de produse sodice din Ocna Mureș, întreprinderea 
mecanică Cugir întreprinderea minieră Baia de Ari eș și întreprinderea metalurgică de metale neferoase 
Zlatna. A început construcția Complexului hidroenergetic de pe Valea Sebeșului.

Volumul producției industriale din acest an reprezintă o creștere de 61,2 la sută față de 1970 și depă
șește de peste 30 de ori pe cel înregistrat in anul naționalizării Calculele arată că întreaga producție 
industrială a județului din 1948 se realizează acum în mai puțin de 12 zile.

Dezvoltarea industriei în județul Alba, ca a tuturor județelor țării va atinge noi cote, prefigurate în 
Proiectul Directivelor celui de-al XI-Iea Congres al Partidului., privind planul cincinal 1976—1980 și liniile 
directoare ale dezvoltării economico-soclale a României în decentul următor.

Am trăit în ultima perioadă cîteva eve
nimente care s-au întipărit deja adine în 
conștiința noastră, ca niște jaloane ce 
ne însoțesc existența și prefigurează un 
alt mare eveniment, aceia pe care îl vom 
trăi cu toții săptămînci viitoare și pentru 
care ne pregătim de fapt de mult, prin fie
care izbîndă, prin fiecare treaptă cucerită. 
Am trăit momentul în care Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a hotărît majorarea 
retribuției oamenilor muncii; am fost apoi, 
cu toții, participanți însuflețiți la lucrările 
plenarei care a trasat drumul întregii so
cietăți pentru următorii ' cinci 
ani, pentru următorii cincispre
zece ani.

Decretele cu privire la ma
jorarea retribuției, proiectul
de Directive ale Congre
sului XI al P.C.R., întregul program

țean. Niciodată, în nici o altă orînduire 
socială, oricît de ambițioase ar fi proiectele 
unui program de muncă, ele nu pot avea 
garanția împlinirii decît dacă își găsesc te
meinice puncte de sprijin în conștiințe, dacă 
oferă teren fertil de realizare năzuințelor 

_i_ astăzi mai
convingerea 

i munci ne
- —, —. ------„ este singurul

izvor al tuturor satisfacțiilor omenești. In 
acest punct se întîlnesc, ca într-o împletire 
de forje care ne propulsează mereu înain

te, eforturile la care ne chea- 
_____ mă fără încetare partidul și 

promptitudinea cu care- răs
punde de fiecare dată întreaga 
țară.

Spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară: „Avem depli
na convingere că în această luptă uriașă vom 
obține, sub conducerea partidului, noi și noi 
succese". Datoria noastră este de a dovedi 
și acum, prin faptele de zi cu zi, că nici 
convingerea noastră nu este alta. „Să fa
cem totul ca hotărîrile, de importanță isto
rică, ale plenarei de astăzi, să însemne un 
moment nou in întreaga activitate a parti
dului nostru". Datoria noastră este, și ne 
vom achita ca întotdeauna cu cinste de ea, 
aceea de a face într-adevăr totul, pentru 
a nu ne abate cu nici un grad de la dru
mul pe care noi înșine l-am dorit și ni-l 
croim. Singurul nostru răspuns, datoria de 
onoare pe care am înălțat-o la loc de 
cinste pe frontispiciul existenței cotidiene, 
este acela că vom munci și în acest an ju
biliar, ca întotdeauna de acum încolo, cu 
dragoste și devotament, cu dorința de a ne 
depăși pe noi înșine. O facem pentru pro
pria noastră bunăstare sufletească.

firești ale colectivității. Noi, 
mult ca oricînd, muncim cu 
fermă că de roadele acestei 
bucurăm tot noi, că munc.a <

D. MATALÂ

sului XI al P.C.R., întregul program al parti
dului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate sînt, in fond, tot atîtea 
chemări adresate conștiinței noastre. Sînt 
apeluri vibrante, patetice, care, așa cum 
s-a întîmplat întotdeauna în istoria poporu
lui român, nu vor rămîne nici de data a- 
ceasta fără răspuns. Iar răspunsul pe care 
îl vom da, pe care îl dăm deja prin fap
tele noastre de muncă și de viață, este si
nonim cu o datorie de onoare din sfera 
căreia aceeași conștiință ne determină să 
nu ne sustragem niciodată.

Lpdemnurile atît de frecvent lansate de 
partidul nostru, de secretarul său general, 
găsesc de fiecare dată același cald'ecou în 
conștiințe, aceeași unanimă adeziune și ho- 
tărîre de a trece neîntîrziat la fapte, pen
tru că ele reprezintă propriile noastre aspi
rații, pentru că exprimă cum nu se poate 
mai limpede și mai mobilizator ascensiunea 
perpetuă spre perfecțiune a fiecărui cetă-
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ANUL XXX NUCII W.. f îJZ
în dramele și comediile 

de pe scenă, spectatorul do
rește să recunoască drame 
și comedii la care el însuși 
a participat, sub o formă sau 
alta. Și cu atît mai amplu este 
ecoul social al unei dramaturgii, 
cu cît ea reușește să surprindă 
și să exprime „ceea ce plutește 
în aer“. Să dea glas și haină vi
zuală unor lucruri pe care mii 
și mii de oameni le simt, le cu
nosc, le gîndesc mai mult sau 
mai puțin deslușit, mai mult 
sau mai puțin coerent, și care 
devin dintr-o dată izbitor de 
clare, neobișnuit de impresio
nante sau teribil de amuzante, 
în clipa în care apar cristalizate 
într-o imagine originală.

Ficțiunea „pură“ e mai puțin 
frecventă în dramaturgie decît 
în multe alte genuri literare. 
Artă a prezenței umane nemij
locite, teatrul pretinde un ade
văr al situațiilor de viață pe 
care autorul îl extrage adesea 
dintr-un material istoric cert 
sau din bogăția faptică a reali
tății contemporane. Anticul Es- 
chil și-a scris Perșii sub impre
sia incă proaspătă a bătăliei de 
la Salamina, pe care o și evoca 
în cuprinsul tragediei. Shakes
peare a preluat numeroase în- 
timplări relatate in cronicile lui 
Holinshead, iar Moliere. fără 
îndoială, îl va fi întilnit pe al 
său „burghez gentilom" pe stră
zile Parisului, Camus a desco
perit subiectul Neînțelegerii în 
rubrica de fapte diverse a unei 
gazete. O noapte furtunoasă de 
Caragiale si-a avut sursa ini
țială în pățania cetățeanului 
Ghită Calup, pe care dramatur
gul o povestise mai întîi în 
„Claponul".

îm-

curgătoare

In vizită la Hanul lui Manuc.

■ ■

Topometriștii

ar părea 
rămîne Ia

(Urmare din pag. I)

de mii de lei locație pentru 
stagnare și contravaloarea 
unei munci inutile.

— Hm... atunci ce ne sfă- 
tuiți să facem ?

— Un singur lucru. Ale
geți între DA șl NU. Nu pu
tem sta pe loc. Un minut 
costă aproape 1000 de lei.

— în momentul acela s-a 
intimplat ceva fenomenal, 
îmi spune Dumitru Grigore. 
Am spus „Da“. Am spus un 
„Da“ Ia unison, puternic, a- 
proape răstit. Dar vocile și 
brațele ne tremurau încă. 
Cum să vă zic : vedeam ci
fra aia fabuloasă pe hîrtie și 
ne dureau ochii. Am făcut 
după aceea o listă în care 
m-am trecut eu și s-au tre
cut și ceilalți șapte : Mircea 
Bucur, Alexandru Takacs, 
Sandu Urucu, George Do- 
brescu, Cornel Toma, Tibe- 
riu Baciu și Petre Leancă și 
ne-am apucat de treabă. A- 
veam de deschis fronturi de 
lucru pentru o investiție de 
sute de milioane de lei. 
Noi, niște învățăcei cu urme 
de cerneală pe degete.

într-o lună au parcurs pe 
jos, cu tot „harnașamentul", 
vorba lui Tiberiu Baciu, 
echivalentul distanței Bucu-

artei eBineînțeles, adevărul 
altul decît al existentei curente 
si numai transfigurarea artisti
că poate preface evenimentul 
cotidian intr-un Eveniment tea
tral. Pe drumul de la faptul 
brut la sinteză, la geneializare, 
intervin factori de cunoaștere 
care nu se limitează la o sin
gură împrejurare particulară. 
Poate că una din definițiile ta
lentului ar fi si capacitatea de 

AUTENTIC Șl 
SEMNIFICATIV

a selecta din. nenumărate expe
riențe, din nenumărate „trăiri" 
individuale, pe acelea ce cumu
lează într-însele trăsături carac
teristice unei epoci.

Există experiențe pe care le 
trăiește cu intensitate un întreg 
popor ; ele conțin în mod firesc 
o imensă bogăție de semnifica
ții care se propun — mai mult 
chiar, se impun — reflecției 
scriitoricești. Este motivul pen
tru care lupta comuniștilor în 
ilegalitate, insurecția armată, e- 
tapele principale ale construc
ției socialiste revin mereu și 
mereu ca teme ale unor piese ce 
încearcă să redea fizionomr 
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rești — Satu Mare. Intr-o 
lună de zile au marcat a- 
proape o sută de kilometri 
de canal și antene. Au făcut 
toate măsurătorile de nivel- 
ment pentru canalul princi
pal. Dimineața de la ora 7 
și pină la căderea serii ii 
găsești pe cimp trasind, in 
teren, primele rîuri artifi
ciale. S-au obișnuit cu suma 
aceea astronomică, pentru 
că, la fiecare verificare din 
partea controlului tehnic de 
calitate, la fiecare confrun
tare cu parametrii din pro
iect, rezultatul este același: 
„Foarte bine".

Un rezultat pe care, de 
fiecare dată cînd ii aud, am 
in fața ochilor pe cei opt 
băieți cu gesturile lor stîn- 
gace, cu vocile pline de emo
ție, cu sufletul plin de în
doieli. Am in același timp, 
din ce în ce mai des, ima
ginea lor în momentul în care 
ii aud exclamind cu o voce 
sigură de sine : „Să intre 
săpătoarele, traseul e mar
cat 1“

Opt studenți, opt „munci
tori cu pasul" care au tre
cut dincolo de obiectivul 
teodolitului, dincolo de ne
lipsita miră și privesc „ima
ginea reală", în tot și-n 
toate, a marelui șantier. 

vremii noastre. Chiar si un mo
ment dureros, ca acela al inun
dațiilor, care au frămîntat tara 
noastră acum cîtiva ani. a de
clanșat. în rezistenta contra sti
hiilor dezlănțuite ale naturii, 
reacții
pentru tăria morală a națiunii 
noastre
acest moment drept cadru al 
piesei sale Matca — pe care o 
vom vedea în premieră la toam

și energii edificatoare
socialiste. Alegîndu-și

artă de matu- 
nu în sensul 

că Thalia, mai 
muze, pretinde 
cunoaștere fără

nă pe scena Teatrului Mic — 
Marin Sorescu a scris un poem 
dramatic cu adinei implicații 
filosofice. Aici „cadru" înseam
nă substanță, deoarece destine
le individuale se contopesc cu 
marea încercare colectivă.

In formarea tînărului drama
turg deține o importanță capi
tală știința de a observa reali
tatea. de a recepționa semna
lele ei. de a discerne esenția
lul de neesențial. Dramaturgia 
este socotită o 
ritate (evident, 
vîrstei), pentru 
mult ca alte 
slujitorilor ei o 
fisuri, premisă indispensabilă a 
unor judecăți cu adevărat ma
ture asupra realității. Orice în
cercare de a truca iese numai- 
decît la iveală cind scena se 
populează cu oameni vii. Tex
tul nu mai e doar cel scornit 
de autor, el „se ridică în pi
cioare", se transformă într-o 
lume reală sau... se prăbușește, 
iovedindu-se de carton. Acto
rul e primul care trebuie să 
creadă în ceea ce face si în ceea 
ce spune, iar împreună cu el 
va crede și publicul. Dacă o 
piesă sună fals, convențional, 
irtificios, contrafăcut, ea nu va 
ia satisfacție, oricît de mare ar 
ti îndemînarea, dexteritatea sau 
ingeniozitatea autorului. M-am 
ferit să folosesc cuvîntul talent. 
Poți învăța să compui un text 
dramatic, dar talentul începe, 
după cum prea bine se știe, 
acolo unde se sfîrșește ceea ce 
poate fi învățat.

Filmele insurecției
Sînt evenimente de istorie a 

căror semnificație gravă, a căror 
complexitate și putere de a di
rija viitorul obligă la o deslușire 
în planul artei. Evenimentul se 
poate recompune prin configu
rarea mărturiilor filozofice, mora
le și politice într-o structură ar
tistică de autentică tensiune. Un 
astfel de eveniment este 23 Au
gust 1944, moment crucial al 
istoriei noastre: el a însemnat 
eliberarea de sub jugul fascist 
dar și o schimbare majoră a 
sensului evoluției istoriei, intrarea 
într-o nouă eră, cea socialistă. 
Este firesc, deci, ca filmul oglin
dind nucleul unor asemenea pre
faceri să se constituie într-un 
capitol esențial al istoriei filmului 
românesc. Și mă gîndesc nu nu
mai la filmele al căror subiect 
se orientează cronologic în preaj
ma sau în timpul insurecției na
ționale, ci și la filmele rezisten
ței antifasciste, la filmele luptei 
ilegale a Partidului Comunist 
Român, la filmele a căror temă 
clarifică premisele obiective și 
subiective ale acestui important 
eveniment.

Se pot enumera printre aceste 
filme „Bariera", ale cărei întim- 
plări se petrec în anii dictaturii 
antonesciene, desenînd figura 
luminoasă și patetică în simplita

Chiar dacă mișcarea noastră 
teatrală a înregistrat în ultimii 
ani un număr sporit de debu
turi, numărul în acest domeniu 
nu înseamnă prea mult. Debu
turile remarcabile se lasă încă 
așteptate. După părerea mea, 
greșeala multor tineri drama
turgi, ale căror lucrări am avut 
prilejul să le parcurg, este a- 
ceea că apelează la scheme u- 
zate, reconfecționează livresc 
modele „sigure" sau vor să fie 
„moderni" imitind inovațiile al
tora.

Mi se pare de o mie de ori 
preferabilă o piesă imperfect 
construită, dar în care respiră 
un material autentic de viață. 
De ce întîlnim, de exemplu, a- 
tît de rar în piesele debutanți- 
Ior tocmai problematica tinerei 
generații de astăzi, o _ 
matică la care vîrstnicii 
probabil mai puțin 
De ce nu se adresează 
autori, mai direct, 
specifice vîrstei lor, 
prin optica acelora care 
născut, au crescut și și-au 
trecut adolescența în anii 
cialismului ? Șansele lor de-a 
spune un cuvînt propriu, de-a 
aduce o notă originală, ar ur
ca simțitor. Afluxul forțelor ti
nere în teatru trebuie să în
semne in primul rind o împros
pătare a experiențelor, a idei
lor trăite. Meșteșugul se poate 
deprinde în teatru ; regizorii, 
actorii sînt bucuroși să contri
buie la corectarea și împlinirea 
unui text înzestrat cu harul 
ineditului.

Dar unde e noul 7 Mărunții 
artizani îl caută în tot felul de 
plăsmuiri factice, pe cînd ta
lentele viguroase știu să-1 gă
sească exact în miezul reali
tății, în actele și mutațiile ce 
preocupă în cel mai înalt grad 
societatea. Este mai greu decît 
s-ar crede să cuprinzi dimensi
unea adevărată a evenimentelor 
foarte apropiate și foarte im
portante, să dai un tipar isto
riei ai cărei eroi sînt contem
poranii tăi. Atunci, însă, 
cocirile arbitrare fac loc 
teziei libere, capabile să creeze 
personaje perfect verosimile, 
recognoscibile ieri, azi și mîine. 
Este „secretul" pe care-1 
părtășea un experimentat dra
maturg, afirmînd că scrie ceea 
ce urmează abia să se petreacă. 
Și este ceea ce, referindu-se la 
un alt gen artistic, voia să spu
nă și Diderot prin butada : 
„Natura începe să semene din 
ce în ce mai mult cu tablou
rile pictorului Poussin".

ANDREI BĂLEANU

proble- 
au 

acces ? 
tinerii 

conflictelor 
privite 

s-au 
pe- 
so-

tea sacrificiului unui muncitor 
ilegalist, sau „Duminică la ora 
șase", tragică poveste de iubire 
dintre doi uteciști uciși de Sigu
ranță. Alături de ele poate fi po
menit „Ceața", evocînd zilele ne
gre ale prigoanei membrilor 
partidului și momente ale încrîn- 
cenatei lupte de guerilă cu uni
tățile de șoc ale Siguranței și

Gestapoului. Aceste filme sînt în 
esență filme ale insurecției pen
tru că ce altceva a însemnat in
surecția decît concluzia istoriei la 
atîtea sacrificii, la atîtea speran
țe, la atîtea idealuri ?

Amploarea actului insurecției, 
multitudinea semnificațiilor sale 
și ecoul avut în conștiințele oa
menilor au impus acestor filme o 
mare diversitate a modalităților 
stilistice și dramaturgice. Lirismul 
grav, transfigurat de emoția unui 
ideal covîrșitor din „Valurile Du
nării", narațiunea de mare bo
găție epică și perspectiva de fres
că din „Străinul", complexa 
structură psihologică și recompu
nerea evenimentelor din flash- 
back-uri în „Procesul alb" sau 
forța sugestivă a portretelor unor

Pe Cimpia Lihertății de Ia 
Blaj, în istorica vale în care 
cele două Tirnave își unesc 
apele, un grup de tineri au 
plantat nuci, specie viguroa
să, semeață. La o palmă de 
ei, pe Hula Blajului, dăinuie 
teiul lui Eminescu, iar în 
inima orașului, bătrînul ste
jar al lui Avram Iancu.

Gestul de dată recentă, al 
tinerilor uteciști din Blaj, are 
o semnificație a Iui. Intii au 
creat sera cu o mie de nuci 
in incinta Combinatului de 
prelucrare a lemnului. Mi-a- 
mintcsc, atunci, prin 1970, că 
tinerii Blajului chemau pe 
cel deopotrivă cu ei, devîrs- 
tă, și de profesie timplari — 
„mobiliști" cum își spun, — 
să sădească acest arbore, din 
ce in ce mai rar pe piața 
mobilei, mult căutat de eco
nomia națională și de mare 
valoare fito-statională in 

Moralitatea
faptului mărunt

peisajul forestier. Sera a fost 
dată in grija ucenicilor.

Ocrotiți de ei, nucii au 
crescut, sera se apropie de 
starea unei plantații tinere, 
din fructele nucilor s-au se
mănat alte terenuri, au spo
rit in timp la 2000 puieți, 
feriți de dăunători, întreți
nuți cu grijă și pricepere. 
Cind ating aproape 2 m. 
sint drepți și făloși și tinerii 
ii dau, pe gratis, celor care 
vor să-i planteze. Nu numai 
instituțiilor, dar și cetățeni
lor pentru gospodăriile lor, 
pentru parcuri, străzi.

Luind seama, ca niște gos
podari chibzuiți la ziua de 
mline. Ia trebuințele viitoare, 
după un obicei al pămintu- 
lui, tinerii Blajului au semă
nat nuci in pămîntul 
de istorie și udat de 
gemene, 
navei.

Faptul 
poate ar 
mensiune, dacă nu l-ar înăl
ța sentimentul duratei, care 
se așează, din temelie, in tot 
ceea ce lucrăm, în tot ceea 
ce facem, in tot ceea ce clă
dim.

Cine urmează inițiativa de 
bine a tinerilor din Blaj ?

dăruit 
apele 

ale Tir-
mic și 
acea di-

H. LUCIA

oameni cuprinși în febra luptelor 
patriotice din august din „Porțile 
albastre ale orașului" sau minu
țiozitatea reconstituirii istorice 
din „Stejar, extremă urgență", 
sînt elemente ale unei palete 
largi, pe măsura intensității lu
minilor pe care își propun a le 
fixa.

Sigur că titlurile pomenite sînt 
numai începutul unui capitol 
important al istoriei cinemato
grafului nostru. Este îmbucurător 
că majoritatea filmelor care se 
înscriu în acest capitol sînt cotate 
ca momente de referință ale evo
luției cinematografiei românești. 
Există însă premise pentru abor
darea acestei tematici și în alte 
formule filmice, preocupate atent 
de păstrarea registrului major al 
expresiei artistice.

De evenimentul insurecției se 
vor mai apropia cu emoție șialți 
cineaști. Dorim ca transfigurările 
lor să devină imagini artistice cît 
mai tensionate și perene. Simpla 
enumerare (căreia spațiul îi in
terzice să fie completă) dă contur 
acestei preocupări active în pei
sajul cinematografiei noastre. Fil
mul insurecției este un mare 
capitol de creație neîncheiat că
ruia îi putem distinge nenumăra
tele perspective viitoare.

DANA DUMA

ASTĂZI LE SEMNAU, 
MÎINE LE ANULAU

în ansamblul măsurilor luate 
de partid pe linia creșterii nive
lului de trai al poporului, con
strucția căminelor pentru tinerii 
nefamiliști ocupă un loc prio
ritar. Se construiește în întrea
ga țară în ritm alert, Aradul in- 
scriindu-se cu 17 cămine noi 
pentru care au fost alocate fon
duri ce depășesc 41 milioane lei. 
7 dintre acestea au ca termen 
de dare în folosință anul 1975. 
Ce se întîmplă cu celelalte ? La 
5 cămine, aparținînd întreprin
derii de vagoane, I.A.S. Baraț- 
ca, I.C.M.J. lucrările sînt în sta
diu avansat (căminul construc
torilor va fi dat în folosință cu 
aproape o lună mai devreme), 
în aceste cazuri este vorba de 
seriozitatea cu care conducerile 
întreprinderilor privesc proble
mele de viață ale tinerilor mun
citori, de modul cum este or
ganizată activitatea pe șantiere. 
Iată și alte situații : căminul 
tinerilor de la „Strunguri" se 
află bine încopciat in dosare ; 
nici pînă acum n-au fost rezol
vate problemele privind ampla
samentul, finanțarea, autoriza
ția de construcție. O situație cu 
totul aparte o prezintă căminul 
cu 225 de locuri aparținînd Con- 
binatului chimic, ale cărui înce
puturi datează din anul... 1972 
și la care se bate „energic" pa
sul pe loc. în ziua cînd am fost 
pe șantier, ici colo cite o sufla
re de om. O macara încremenită 
in așteptare, cîțiva instalatori 
sanitari își făceau de lucru, doi 
muncitori așteptau de ceasuri 
întregi betonul ca să toarne șa
pa. Acesta este „ritmul" într-o 
zi bună de lucru. Aici, la sursă, 
aflăm cauza acestei acalmii. „A 
venit o dispoziție de sus să ple
ce zidarii la lucrările rămase în 
urmă din combinat, și au plecat.

Dacă s-ar respecta 
instrucțiunile

La Stîna de Vale, Sovata 
funcționează tabăra Agenției 
Mureș a B.T.T. Interlocutori, ti
nerii teleormăneni Ilie Zorilă 
și Dumitru Afumatu din 
Alexandria. Deși oameni ai 
cîmpiei nesfirșite, le place mun
tele.

— Ne simțim bine. Drumeții, 
excursii, meciuri de volei, fot
bal, șah, remi, dans, televizor 
sînt citeva dintre preocupările 
de vacanță, aici la Sovata, ni 
se spune.

Tot aici, l-am întilnit pe to
varășul Vasile Vlas, vicepre
ședintele Agenției Mureș al 
B.T.T.

— Am venit să vedem ce mai 
trebuie făcut pentru ca tinerii 
să se simtă cît mai bine.

— Și ce ați constatat ?
— în general aspecte pozi

tive. Pentru tineri s-a întocmit 
un program de vacantă tine
resc. Avem însă unele inconve
niente cu tinerii... mai bătrîni. 
Noi am comunicat agențiilor 
B.T.T. din țară condițiile de la 
Stîna de Vale. E o tabără de 
odihnă pentru tineri. Vin însă, 
din unele județe; oameni cu 
pretenții de tratament, cu copii. 
Acestora nu le convine pe de 
o parte confortul iar pe de altă 
parte programul care cuprinde 
printre acțiunile educative și 
acțiuni de muncă patriotică.

Un aviz către agențiile B.T.T. 
din tară. Pe cine stimulăm, asi- 
gurîndu-le o vacantă plăcută 
în taberele B.T.T, 7 Tinerii ori 
cine se nimerește ?

M. BORDA

Acum o lună !“. Deci asta era. 
Trebuia recuperat termenul lă- 
sînd căminul — rămas mult in 
urmă — în situația de cenușă
reasă. Așa cum dealtfel se în
tîmplă, în destul de multe lo
curi, pentru că totul pornește de 
la mentalitatea „căminul nu este 
unitate productivă". Căminul de 
225 de locuri este, credem noi, 
un caz tipic. El se află la che
remul jocului de-a termene
le. Potrivit fișei lucrării, datată

Căminele pentru 

nefamiliști

30 Iunie 1972, căminul trebuia 
să fie gata in trimestrul III 
1973. Toate actele pregătitoare 
(documentație, amplasament etc) 
au fost tărăgănate. Demarajul 
s-a făcut cu foarte mare întîr- 
ziere și cum cel mai ușor este 
să apelezi la conciliere, benefi
ciarul și constructorul au por- 
nit-o pe această cale. De la con
ciliere au ajuns la... concesii. 
Cum s-ar zice, azi au semnat, 
mîine au anulat. în fine, ulti
mul termen a fost stabilit: 30 
august a.c. Peste citeva zile că
minul trebuie predat fără fini
sajele exterioare. Imposibil. Pină 
acum s-a ridicat doar un sin
gur etaj și ceva — ceva din eta
jul II, după care lucrarea a fost 
abandonată. Ing. Victor Tămaș, 
inginer șef al șantierului Arad 
aparținînd T.C.I. Cluj, spune 
categoric „căminul va fi gata în

Ștafetă omagială
In aceste zile, pe drumurile țării, se desfășoară o amplă și 

sărbătorească manifestare sportivă : Ștafeta omagială „A XXX-a 
aniversare a eliberării României și Congresului al XI-Iea al 
P.C.R.". Din Timișoara, Satu Mare, Baia Mare, Suceava și Bo
toșani au pornit spre București sute de cicliști, motocicliști, au- 
tomobilișii, călăreți, canotori, atleți. care poartă mesajele tutu
ror sportivilor din România adresate celor două mari eveni
mente sărbătorite de întregul nostru popor. In localitățile pe 
unde trec purtătorii ștafetei mii de cetățeni ies în întâmpinarea 
participanților, au Ioc adunări festive și concursuri sportive ce 
marchează schimburile și plecările ștafetelor. Sosirea în Ca
pitală va avea loc Ia 18 august pe stadionul Republicii.

r •/.

• Proba de dublu bărbați, 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de la India
napolis, a fost ciștigată de 
cuplul Ilie Năstase (Româ
nia), Jimmy Connors (S.U.A.), 
care a învins cu 6—7, 6—3, 
6—4 perechea Hans Poh- 
mann, Jurgen Fassbender 
(R.F. Germania). în finala 
probei de simplu, Jimmy 
Connors l-a întrecut cu 5—7, 
6—3, 6—4 pe suedezul Bjbrn 
Borg. La ultimele două fina
le au asistat peste 3 000 de 
spectatori.
• Potrivit știrilor trans

mise de agențiile internațio
nale de presă, federația fran
ceză de tenis este dispusă să 
organizeze, la Paris, semifi
nala interzonală a „Cupei 
Davis" între echipele Italiei 
și Republicii Sud-Africane. 
După cum se știe, echipa ita
liană a refuzat să dispute 
meciul la Johannesburg, so
licitând, in mod oficial, orga
nizarea întilnirii pe un teren 
neutru. Federația sud-africa- 

trimestrul III 1975". Ing. Ion 
Sîmțion, din cadrul serviciului 
plan-dezvoltare al Combinatului 
chimic, apărînd punctul. de ve
dere al beneficiarului, pretinde 
să se respecte termenul. „De 
vreme ce s-a deschis finanțarea 
trebuie să se lucreze". Asistăm 
la un duel, unul spune „nu s-a 
rezolvat alimentarea cu apă", 
celălalt replică „dă-mi căminul 
că o țeavă pot să trag și eu" ; 
„nu e rezolvată problema încăl
zirii", beneficiarul susține că 
poate apela la unele improvi
zații. în final, beneficiarul con
chide : „Dă-mi căminul și fac 
totul într-o săptămînă". Și ca 
să ne convingă reproduce din 
proiectul realizat de I.P.J. Arad 
citatul in care se precizează că 
„beneficiarul se obligă să pună 
căminul în funcțiune după exe
cutarea tuturor racordurilor 
necesare". Simplu, ca la carte, 
deși constructorului i se pare 
complicat, de nerezolvat. El s-a 
acoperit cu hîrtii și este gata 
să demonstreze în orice clipă 
că termenul este periclitat din 
pricina utilităților. Există însă 
soluții. N-am Înțeles de ce au 
fost evidențiate abia după inter
venția noastră, cum nu înțelegem 
de ce beneficiarul și construc
torul, reprezentînd un singur 
interes, n-au ajuns să vorbeas
că același limbaj. Evident, ter
menul de 30 august nu se va 
putea respecta, dar cineva, cre
dem, va trebui să plătească dau
nele. In nici un caz statul ! Poa
te că așa construcțiile pentru ti
neret nu vor mai fi considerate 
„la periferia celorlalte obiecti
ve". Pentru că tinerii nu pot 
locui nici în bunele intenții, nici 
în promisiuni.

LIDIA POPESCU

I

nă insistă ca întâlnirea să 
aibă loc la Johannesburg, dar 
comitetul pentru „Cupa Da
vis" a comunicat că, in cazul 
cind cele două echipe nu vor 
ajunge la un acord, își re
zervă dreptul să stabilească 
orașul unde se va desfășura 
meciul.

• Campionatul armatelor 
, prietene la baschet a început

la Odesa cu participarea e- 
chipelor din Bulgaria, Ceho- 
slovacia, Cuba, Polonia, 
România și U.R.S.S. Partici
pă, de asemenea, ca invitată, 
o selecționată din Somalia. în 
primul meci, echipa U.R.S.S 
a întrecut cu scorul de 87—64 
(40—39) formația Cubei. Com
petiția va dura pină la 19 
august.

• Echipa masculină de bas
chet a U.R.S.S., campioană 
mondială, va efectua în 
cursul lunii septembrie, un 
turneu in S.U.A., urmînd să 
joace în orașele Los Ange
les, Seattle, Spokane, Greens 
boro și Washington.

DORITB SĂ VĂ RELAXAȚI ?
Doriți să respirați un aer proas

păt, nepoluat, să admirați cele mai 

frumoase priveliști, monumente de 

artă, obiective economice etc.?

Toate acestea le veți găsi, partici- 
pînd la excursiile de 3—7 zile organi. 
zate de întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București, în pe
rioada august-septembrie a.c., în 
nordul și sudul Moldovei, în Mara
mureș și Banat, în sudul și nordul 
Olteniei, în Delta Dunării, precum și 
la cabanele din masivii Bucegi, Pia
tra Craiului, Piatra Mare, Făgăraș 
Retezat, Ceahlău etc.

Informații și înscrieri la filialele de 

turism din b-dul. Republicii nr. 68 și 

N. Bălcescu nr. 35.

Casa de cultură
a sectorului I

ANUNȚA

Deschiderea unor noi 

cursuri de:

• DACTILOGRAME

> SECRETARIAT
TEHNIC

cu cele mai moderne 
și rapide metode de 

predare:

INFORMAȚII la: tel- 
11 98 68 și în strada 
Slâtineanu nr. 16 —

București

O nouă formulă tehnică!

Tragerea excepțională
LOTO 20AUGUST74

• NOUA FORMULA TEHNICĂ OFERĂ MARI AVANTA 
■£ PARTICIPANȚILOR o AVEȚI, DECI, MARI POSIBILITA] 
DE CIȘTIG. • NU LĂSAȚI PE MÎINE CE PUTEȚI FACE AZI 
PROCURAȚI-VA DIN VREME CÎT MAI MULTE BILETE CU 
NUMERELE PREFERATE.

Luni 19 august este ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a primit din partea tovarășului N. PODGOR- 
NÎI, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc sincer pentru caldele felicitări și urările prie

tenești adresate cu prilejul realegerii mele în funcția de pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că prietenia frățească 
și colaborarea multilaterală dintre Uniunea Sovietică și Repu
blica Socialistă România se vor dezvolta și în viitor spre binele 
popoarelor țărilor noastre, în interesul cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Danemarcei, 
POUL HARTUNG, următoarea telegramă!:

îmi face deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, calde 
felicitări și urări de sănătate și fericire personală.

Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului-ministru, 
CONSTANTIN CARAMANLIS, următoarea telegramă :

Doresc să vă mulțumesc pentru felicitările călduroase și bu
nele urări de succes pe care ați binevoit să mi le adresați în 
numele guvernului Republicii Socialiste România și al dumnea
voastră personal, cu ocazia numirii mele ca prlm-ministru, in
tr-un moment deosebit de important pentru poporul grec.

împărtășesc speranța exprimată de dumneavoastră că colabo
rarea dintre cele două guverne ale noastre va deschide noi po
sibilități de lărgire a raporturilor tradiționale de prietenie, coo
perare și bună vecinătate între țările noastre. Sînt, de aseme
nea, profund convins că Grecia și România vor contribui în 
viitor la consolidarea situației internaționale, la dezvoltarea unor 
raporturi de înțelegere, prietenie și cooperare în Balcani, în in
teresul păcii și realizării securității în Europa și în lume.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumiri din par
tea ministrului relațiilor externe 
al Republicii Venezuela, Efrain 
Schacht Arlsteguieta, pentru fe
licitările transmise cu ocazia Zi
lei naționale a țării sale.

★
George Macovescu, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a primit o 
telegramă de mulțumiri din par
tea ministrului afacerilor exter
ne al Greciei, George Mavros, 
pentru felicitările adresate cu 
ocazia numirii sale în această 
funcție.

PRIMIRE
Emil Bodnaraș, vicepreședin

te al Consiliului de Stat, pre
ședintele Comitetului Național 
Român pentru pregătirea Con
ferinței Mondiale a Populației, 
a primit, pe Antonio Carrillo 
Flores, secretar general adjunct 
al O.N.U., secretarul general al 
Conferinței Mondiale a Popu
lației.

Au participat Mircea Malița, 
ministru secretar de stat la 
Consiliul de Stat, secretar ge
neral al Comitetului Național 
Român pentru pregătirea Con
ferinței Mondiale a Populației, 
și Ion Datcu, ambasadorul țării 
noastre la O.N.U.

SOSIRI

în legătură eu Conferința 
Mondială a Populației, care va 
avea loc în curînd în Capitala 
țării noastre, la București a 
sosit Leon Tabah, secretar ge
neral adjunct al Conferinței 
Mondiale a Populației, director 
al Direcției populației a O.N.U,

De asemenea, se află în. Bucu
rești Rafael Montinola Salas, 
directorul executiv al Fondului 
Națiunilor Unite pentru Activi
tățile Populației (U.N.F.P.A.).

Și-a început activitatea Comi
tetul de organizare a Tribunei 
Populației, manifestare ce-și va 
desfășura lurcările concomitent 
cu Conferința Mondială a 
Populației. în acest scop au so
sit la București Rosalind 
W. Harris, conducătoarea Comi
tetului de organizare, și Stephen 
"iederman, directorul progra

mului Tribunei Populației.
De cîteva zile iși desfășoară 

activitatea, în vederea organi
zării Colocviului ziariștilor în 
problemele populației, reuniune

„Am studiat la Petroșani"
(Urmare din pag. I)

ziua examen, dormeam noaptea, 
deoarece era un local impropriu, 
noul centru universitar al ță
rii neavînd decît patru săli de 
cursuri, trei laboratoare, o sală 
de desen și cîteva încăperi pen
tru administrație. Dar condițiile 
propice — vastul „laborator" pe 
care-1 reprezentau exploatările 
miniere din Valea Jiului — ofe
reau posibilitatea unei temeinice 
pregătiri a noastre, de viitori 
ingineri mineri. Săptămînal, 
prestam două posturi in mină 
și pentru acest lucru eram re- 
tribuiți.

— Era, cu alte cuvinte, prac
tica de astăzi a studenților — 
intervine Ștefan Somlo. De alt
fel toate lucrările practice nu se 
făceau la seminarii sau în la
borator, ci direct în mină, iar 
proiectul de diplomă era dublu 
atestat : din partea comisiei de 
stat și din partea minei. Din a- 
ceastă cauză perioada de aco
modare la viitorul loc de muncă 
după repartiție era foarte scurtă 
sau lipsea cu desăvîrșire.

— Simțiți și acum ispita mi
nei ?

— O simțim, fără îndoială. De 
aceea ne împărțim munca în
tre catedră și mină. Mai ales 
în perioadele de practică, dar și 
în cadrul colectivelor mixte de 
cercetare cînd, alături de spe
cialiști din producție, participăm 
direct la rezolvarea unor lucrări 
pe bază de contracte cu produc
ția. (Un singur exemplu : de 
10 ani se folosește în toate mi
nele din țară și cu bune rezul
tate perforatorul rotativ P. R.-8 
fabricat de Uzina „Indepen- 
dența-Sibiu, dar conceput și 
proiectat de catedra noastră de 
mașini miniere).

Se spune de către mulți că 
Institutul pregătește, dar exploa
tarea formează pe adevăratul in
giner de mine. Inginerul Gheor
ghe Olaru, directorul I.U.M.P., 
este absolvent al institutului în 
1954.

— Despre institut, despre pe
rioada studenției nu pot să vă 
spun decît lucruri frumoase și 
„proaspete". De curînd a avut 
loc, după 20 de ani, întîlnirea 
celor din promoția ’54. Toți co
legii mei, intr-adevăr, erau mai 

prilejuită, de asemenea, de Con
ferința Mondială a Populației, 
Snowden T. Herrick, director 
adjunct al Centrului de infor
mații economice și sociale al 
oficiului O.N.U. pentru informa
ții publice.

★
La invitația Asociației de prie

tenie româno-egipteană, marți 
seara a sosit în Capitală de
legația Asociației de prietenie 
egipteano-română, condusă de 
Sayed Zaki, secretar al organi
zației Uniunii Socialiste Arabe 
a orașului Cairo, președintele 
asociației, care va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intimpi- 
nată de tovarășul Gheorghe 
Cioară, prim secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., președinte al Asociației 
de prietenie româno-egipteană, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent, Aly Ahmed 
Aly, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Arabe 
Egipt la București.

ÎNTREVEDERE

Marți, Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, a primit pe Huang Șu-te 
ministru adjunct al sănătății, 
șeful delegației Republicii Popu
lare Chineze la Conferința 
Mondială a Populației, împreu
nă cu Li Tin-Ciuan, ambasado
rul R.P. Chineze la București.

A participat Mihail Aldea, ad
junct al ministrului sănătății.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

COCTEIL
Ambasadorul Republicii Popu

lare Bulgaria la București, 
Spas Gospodov, a oferit marți 
seara un cocteil cu prilejul ple
cării sale definitive din țara 
noastră.

Au participat tovarășii Leonte 
Hăutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Necula, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
Traian Dudaș, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Va- 
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor ministere, in
stituții centrale, oameni de 
știință și cultură, alte persoane 
oficiale.

în vîrstă, dar tot activi și plini 
de inițiativă ca și-n primii ani. 
Am constatat, de asemenea, că 
fiecare la locul iui de muncă 
era nu numai cu picioarele pe 
pămînt, ci chiar plantat acolo, 
cu rădăcini adînci. De la început 
s-au legat de activitatea pro
ductivă, cunoscuseră de timpu
riu greutățile și odată cu ele se 
maturizaseră. Eu, în 1954, am 
fost repartizat șef de sector la 
Mina Vulcan, apoi electromeca
nic și inginer șef mecanic la 
Mina Lupeni, iar din 1963 sînt 
director la I.U.M.P., uzina în 
care am făcut, dealtfel, și prac
tica studențească. Și acum a- 
vem legături foarte strînse cu 
institutul. Mulți studenți fac 
practică în uzina noastră, iar cu 
profesorii conlucrăm activ la e- 
xecutarea unor utilaje comune 
cum ar fi. de exemplu, o mașină 
pentru încărcat și transportat 
cărbune în abataj-cameră și al
tele.

— Mai sînt șl alți absolvenți 
aî institutului în uzină ?

— Consultați organigrama în
treprinderii și veți vedea că 28 
din cei 30 de ingineri au absol
vit institutul. Incepînd de la 
stagiari și pînă la cei din func
țiile de conducere, sînt reprezen
tanți ai tuturor promoțiilor, cum 
ar fi : ing. șef. Dumitru Crăciun, 
șeful secției turnătorie, loan 
Bota, Vasile Herman, Ioan 
Crețu și mulți alții. Și, peste 5 
ani, s-ar putea să fie și fiul 
meu mai mare, care anul acesta 
a intrat la institut. In cadrul fa
miliei noastre deja se poate 
vorbi acum de o tradiție, căci 
și alți membri ai familiei au fost 
mineri în Munții Apuseni.

în Centrala cărbunelui, la 
Institutul de cercetări și proiec
tări miniere pentru cărbune, în 
fața planșetelor aveam să în- 
tilnesc pe inginerii Iosif Tomuș, 
loan Belei și Paul Lascu. Ei 
sînt reprezentanții unor promo
ții mai noi. Primii doi au ab
solvit în 1965 și după un stagiu 
de mai mulți ani la Exploata
rea minieră Aninoasa și la Mina 
Lupeni au fost aduși în cen
trală. loan Belei este chiar „băș- 
tinaș“ și pînă să devină student 
a lucrat 3 ani ca desenator teh
nic la institut. în schimb, Paul 
Lascu a absolvit institutul în 
1971.

PLECĂRI

Delegația femeilor din Repu
blica Arabă Egipt, care a făcut 
o vizită de prietenie in țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Național al Femeilor, a părăsit 
Bucureștiul, înapoindu-se în pa
trie.

în timpul vizitei în România, 
delegația a fost primită de to
varășa Lina Ciobanu, președinta 
C.N.F., și a avut întrevederi la 
Marea Adunare Națională, la Mi
nisterul Muncii, la Consiliile 
populare ale județelor Bacău și 
Suceava, precum și cu membre 
ale birourilor comitetelor femei
lor din aceste județe. De ase
menea, delegația de femei din 
Republica Arabă Egipt a vizitat 
obiective economice, social-cul- 
turale și turistice din Capitală 
și din județele Constanța, Bacău, 
Neamț și Suceava.

★
Marți după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Confederați
ei Internaționale a Sindicatelor 
Arabe — C.I.S.A. — condusă de 
Abdel Latif Bolteya, secretar 
general al C.I.S.A., care la in
vitația Consiliului Central al 
U.G.S.R. a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășul Mihai Da- 
lea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

A fost, de asemenea, de față 
Imad Abdin, reprezentantul 
permanent al Organizației pen
tru eliberarea Palestinei la 
București.

MANIFESTĂRI

ȘTIINȚA 
forță nemijlocită

de producție
Unul din capitolele im

portante ale proiectu
lui Directivelor este 

consacrat politicii dezvoltării 
științei și promovării progresu
lui tehnic. Știința, cu domeniile 
sale de cercetare, este o forță 
nemijlocită de producție și, in 
această calitate, participă direct, 
cu Întregul său potențial la rea

lizarea programului de dezvol
tare a țării, la perfecționarea 
tehnologiilor, ridicarea nivelu
lui calitativ și tehnic al produc
ției de bunuri materiale. în a- 
cest sens, obiectivele cincinalu
lui vor fi îndeplinite printr-un 
efort concentrat de concepție ; 
deoarece 45 la sută din valoa
rea producției industriale se va 
realiza pe seama produselor noi, 
perfecționate, urmind ca cerce
tarea științifică elaborată in e- 
tapa 1976—1980 să asigure și 
rezerva de soluții tehnice pen
tru obiectivele de bază ale cin
cinalului 1981—1985.

In elaborarea cincinalului, 
partidul a acordat o deosebită 
atenție științei, cercetării știin
țifice, a științei legate strins de 
problemele cu care se confrun
tă realitatea, sectoarele econo
mice și industriale ale societă
ții noastre. Crearea Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, organism politic și ști
ințific, cu precise sarcini in e- 
conomia noastră națională, în
ființarea institutelor de proiec
tări și cercetări științifice pe 
ramură, legarea tuturor nivelu
rilor de învățămînt de practică, 
sînt dovezi ale importanței de
osebite pe care partidul și sta
tul o acordă științei, contribu
țiilor proprii, originale ale spe
cialiștilor și oamenilor de știin
ță români Ia schimbul mondial 
de valori. Știința trebuie să se 
situeze întotdeauna înaintea 
proceselor tehnice. Pornind de 
la aceste premise, Universitatea, 
institutele politehnice din cen
trele universitare ale patriei au 
realizat împreună cu întreprin
derile teme concrete de cerce
tare.

Exprimată astfel, cercetarea 
științifică devine o pîrghie im
portantă, capabilă să rezolve pe 
deplin nevoile concrete ale in
dustriei, agriculturii, ale celor
lalte ramuri ale economiei so
cialiste.

★
De-a lungul secolelor bogăția 

statelor a depins de mulți fac
tori ; în antichitate statele iși 
bazau veniturile economice în 
funcție de numărul războinici
lor angajați într-o cucerire ; în 
feudalism, de întinderea pămîn- 
turilor cultivate ; în epoca bur
gheză, de volumul materiilor 
prime, prelucrate, dar mai cu 
seamă exportate ; în epoca ac
tuală, societățile contemporane 
vor prospera numai dacă inves
tesc din venitul național fonduri 
pentru cercetare. Importul de 
concepție întrece cu mult costul 
materiilor prime importate. De 
aceea, printre parametrii Între
cerii socialiste organizate de-a 
lungul anilor în țară a fost 
menționată întotdeauna mișca
rea de invenții și inovații ; de 
la investițiile de cercetare ști
ințifică pe ramură, pină la sec
ția uzinei sau a întreprinderii 
— pretutindeni este stimulată 
inteligența tehnică, capacitatea 
specialistului de a-și perfecțio
na tehnologia și unealta, de a-și 
adapta, de la o etapă Ia alta, 
conform cerințelor dezvoltării ; 
procesele tehnologice complexe. 
Strategia științifică a partidului 
nostru urmărește aplicarea cit 
mai rapidă a soluțiilor tehnice 
noi. Proiectul Directivelor Con
gresului al XI-lea deschide 
perspectiva alinierii ferme la 
parametrii moderni, stabiliți de 
nivelul societății, cărora cerceta
rea științifică românească le 
poate răspunde în mod exemplar.

depsiți cu moartea. Și totuși a- 
cesț fel de sabotaj a avut loc 
de nenumărate ori, căpătînd 
amploare la nivelul întregii țări.

îmi mai amintesc, de aseme
nea, de o deraiere la Peciea 
care s-a adăugat altor sabotaje 
de același fel din țară, produ- 
cind încurcături mari autorită
ților aservite nemților și furia 
cotropitorilor. Era o zi ploioasă 
din toamna lui 1941. Din Ger

însuflețitoare chemare la luptă
mania veneau trenuri încărcate 
cu armament, ateliere de re
parat utilaje și mașini de răz
boi. Am împins în gabaritul li
niei osia unui vagonet. Loco
motiva în mers a lovit-o și a 
tras-o în axul căii. Rostogolirea 
osiei peste linii a produs rupe
rea traverselor și distrugerea 
liniei pe o distanță de 200 m. 
Locomotiva a deraiat, trenul 
s-a oprit. Se înțelege ce a ur
mat : țipetele nemților, apoi un 
proces lung care însă nu a pu
tut stabili cauzele reale. Pe li
niile in pantă, în alte zone cum 
ar fi Simeria — Petroșani to
varășii cu care eram în legă

ORIENTĂRI 
PRIORITARE 

n Creșterea potențialului național de rezerve 
de materii prime și energetice; elaborarea 

de tehnologii noi care să conducă la valorifi
carea superioară a tuturor categoriilor de re
surse naturale, la reducerea consumurilor spe
cifice și creșterea generalizată a eficienței

Crearea de mașini, utilaje și instalații noi 

■■ Crearea de noi materiale apte de a se sub- 
“ stitui materialelor scumpe și deficitare și să 
contribuie la reducerea continuă a cheltuieli
lor materiale

m Susținerea dezvoltării și perfecționării pro- 
ducției agricole vegetale și animale, a rea

lizării cit mai eficiente a programului de îm
bunătățiri funciare

m Sprijinirea acțiunilor îndreptate spre îmbu- 
nătățirea calitativă a vieții, a stării de să

nătate a populației și spre protecția mediului 
înconjurător

m Promovarea cercetărilor fundamentale o- 
“ rientate în domenii de mare actualitate, 
necesare dezvoltării în perspectivă a științei și 
tehnologiei

Acestea sînt sectoarele cele mal importante 
de cercetare științifică stabilite de partid, 
pentru realizarea în mod concret, eficient și 
cuprinzător a programului științific național.IN LABORATOARELE

In perspectiva cincinalului fiecare ramură economică să 
constituie, prin planurile de cercetare științifică, adevă
rate laboratoare științifice :

Industria 
extractivă

Cercetarea va contribui la 
punerea în valoare a rezer
velor de huilă, a țițeiului, 
și gazelor naturale de la ma
re adincime. Va începe cer
cetarea platformei continen
tale românești a Mării Ne
gre în vederea descoperirii 
de noi zăcăminte. Se va ur
mări valorificarea superioa
ră a minereurilor de titan și 
zirconiu.

Ramurile metalurgiei vor 
înregistra o producție anua
lă de 17—18 milioane tone 
de oțel. Prin acest nivel ța
ra noastră va ocupa locul 12 
în lume.

Construcții 
de mașini

Numai prin crearea de 
mașini,' utilaje și instalații

tură puneau la cale dezlegarea 
vagoanelor in mers. Acțiunile 
noastre creșteau. Prigoana în 
aceeași măsură. Continuind re
zistența noastră, nu puteam uita 
să fim prudenți. în limbajul or
ganelor represive eram numit 
„element periculos granița de 
vest."

După o grevă la Ochiuri, re
memorează tovarășul Damian 
Ionescu, fusesem mutat disci

plinar la ASTRA Română — 
Ploiești. Lucram ca electrician 
șef de echipă, din atribuțiile 
de maistru fiind retrogradat. 
Meseriașii buni lucrau sub paza 
santinelelor, sancțiunile și pe
depsele nu se mai sfirșeau, dar 
conducerea întreprinderii nu 
se putea lipsi de munca lor. 
Prin 1942—’43 întilnirile lunare 
(așa-zise „de producție") ale 
muncitorilor cu conducerile sec
țiilor de la mecanică și cazan- 
gerie se transformau în adevă
rate muștruluieli pentru întîr- 
zierile cu care se lucra, pentru 
scăderea calității lucrărilor și 
rebutarea lor. învinuirile de 

noi se va realiza în totali
tate programul național de 
investiții. Cercetarea științi
fică în această ramură de
vine capitală. în cincinalul 
viitor se vor crea noi sta
suri de mașini-unelte, cu 
comenzi program și comenzi 
numerice. în cazul unor ma
șini cu complexitate medie, 
eficiența utilizării comenzi
lor mecanice poate atinge 
valori de aproximativ 8—10 
ori mai mari — în compara
ție cu strungurile manuale.

Agricultura
întreaga dezvoltare a a- 

griculturii va urmări inten
sificarea procesului de tran
sformare a producției agri
cole într-o variantă a mun
cii industriale. La Academia 
de științe agricole, specia
liștii au lansat un vast plan 
de cercetări alcătuit din 150 
de programe care cuprind

„sabotori" nu lipseau, din aceste 
adunări. Prin septembrie ’43 se 
încheiaseră o parte din lucră
rile de reconstrucție a uzinei 
bombardate la 1 august. în 
plus, se ridica o secție destina
tă rafinării speciale a benzinei, 
operațiune în care erau intere
sați nemții ; în consecință ei au 
luat conducerea lucrărilor, care 
se desfășurau în cel mai strict 
secret. Specialiștii lor insă nu 

puteau realiza întreaga lucrare. 
De aceea, pentru sectoarele mai 
puțin secrete ei au instruit și 
un grup de români. în unul 
dintre sectoarele în care noi 
nu aveam acces s-a construit 
un cablu pentru a lega secția 
de comandamentul ei, de unde 
se putea declanșa în caz de re
tragere explodarea întregii in
stalații. Am încercat să defec
tăm cablul acesta și era cit pe 
ce să fim depistați. Știam to
tuși multe despre existența și 
destinația lui, ceea ce ne-a ser
vit cîteva . luni mai tîrziu, în 
august ’44, cînd nemții au fost 
puși pe fugă. Comuniștii și ar

Dacă tonajul transporturilor va crește în 1980 
cu peste 30 la sută, consumul de carburanți, 
datorită soluțiilor tehnice noi, nu va depăși 

valoarea anului 1975

% 1970
miliarde lei

1971-1975

miliarde lei

Valoarea unui „pumn de sare" - în echiva
lența unui leu — crește prin chimizare pînă 

la 100 leiVIITORULUI
ameliorarea soiurilor de 
plante, cultivarea plantelor 
tehnice și medicinale etc.

Zootehnia deține 40 la 
sută din ponderea activității 
agricole. Problema centrală 
de cercetare, în afara tehni
cilor de creștere a animalelor, 
o constituie ameliorarea ra
selor ; s-au obținut în cres- 
cătorii-pilot porci hibrizi ca
re ating în 7—8 luni greu
tatea de 100 kg. Planul na
țional zootehnic preconizează 
reducerea în continuare a 
cheltuielilor la mia de lei 
producție.

Chimia
în condițiile progresului 

tehnic — chimia a devenit 
unul din principalele dome
nii de cercetare științifică 
cu efecte economice deosebi
te. în cincinalul următor, pe 
baza introducerii în indus
trie a unor tehnologii pro
prii, se va realiza o produc
ție valorică de peste 15 mi
liarde lei anual. în 1980,

• Factorul primordial al creșterii producției în toate 
ramurile va fi ridicarea productivității muncii sociale pe 
baza aplicării largi în economie a cuceririlor științei și 
tehnologiei moderne. Nivelul de productivitate ce se va 
atinge în cincinal va permite trecerea Ia reducerea săp- 
tăminii de lucru.

mata, cu sprijinul altor munci
tori au organizat apărarea aces
tei instalații, ca dealtfel, a tu
turor bunurilor și punctelor in
dustriale de pe Valea Prahovei. 
Știam că bogățiile pământului 
nostru nu pot fi lăsate pe mîi- 
nile distrugătorilor.

Sentimentele de dragoste de 
țară care ne animau atunci, a- 
firma tovarășul Vasile Cristea, 
ne-au ajutat să privim sabota

rea producției de război ca o 
problemă distinctă de apărare a 
bogățiilor patriei pe care le do
ream ale poporului. Comuniștii 
și ceilalți participanți la lupta 
împotriva hitleriștilor și a dic
taturii antonesciene, pentru in
dependență și pace înțelegeau 
de pe atunci că activitatea lor 
nu trebuie să se confunde cu 
acțiunile teroriste. Ei acționau 
pentru a stăvili scurgerea bo
gățiilor țării pe front, pentru a 
îngreuna producția destinată 
frontului. Eu eram sudor elec
tric la C.F.R. Timișoara, conti
nuă tovarășul Cristea ; împreu
nă cu alți muncitori, făceam de

BE CREȘTERE 
A PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII PE ECONOMIE

1980

CIRCA 9 
miliarde Iei

1 DE REDUCERE
A CHELTUIELILOR MATERIALE
A PRODUCȚIEI INDUSTRIALE

1976-1Q8O

CIRCA 21 
miliarde lei

CINCINAL
producția industriei chimice 
va fi de 1,6—1,8 mai mare 
decît în 1975.

Prin valorificarea superi
oară a materiilor prime — 
țițeiul, gazul metan etc., pe
trochimia urmează să dez
volte cu precădere producția 
de fibre și fire sintetice — 
de aproape două ori — pen
tru a înlocui necesarul pe 
care nu-1 acoperă firele na
turale.

Transporturi
Transportul fluvial va spo

ri cu 70—90 la sută față de 
1975. în acest scop transpor
tul fluvial va fi dotat cu 
noi remorchere, nave de 
mare capacitate, inclusiv na
ve de pasageri. In domeniul 
mijloacelor de transport ru
tier se vor produce camioa
ne de mare capacitate și noi 
tipuri de turisme cu consum 
redus de carburanți. în 1990 
capacitatea flotei maritime 
de mărfuri va ajunge la a- 
proximativ 11 milioane tdw.

plasări lungi pentru a efectua 
lucrări de sudură la vagoane și 
locomotive. Cînd trebuia să le 
reparăm, neglijam lucrările 
mari, intîrziam reintrarea în 
circuit a vagoanelor sub pre
textul lipsei de materiale. Su
durile erau poroase, cilindrii nu 
puteau fi folosiți. Nu numai co
muniștii, ci* * și ceilalți muncitori 
cinstiți colaborau la asemenea 
acte. Eram mereu interogați, 
cercetați, supraveghea^ îndea
proape, zeci și sute de oameni 
erau persecutați și lăsați. fără 
pîine pentru a face din ceilalți 
elemente docile. Dar colabora
rea antirăzboinică nu a slăbit. 
Marele fluviu al luptei revolu
ționare a adunat noi și noi iz
voare. La 24 august am cerut 
conducerii întreprinderii să-i 
înarmeze pe muncitori pentru a 
apăra Timișoara de trupele hi- 
tleriste în retragere. Am reușit 
doar în săptăminile care au 
urmat datorită armatei noastre. 
Toamna, muncitorii timișoreni, 
tineri și vîrstnici, au început 
activitatea de reconstrucție, 
aprovizionarea frontului antihi
tlerist, recoltatul și semănatul 
în comunele din preajmă. Ceea 
ce știusem să apărăm fără să 
ne fi aparținut devenea treptat 
al nostru.

• GALAȚI
în cursul zilei de ieri, în mai 

multe comune și întreprinderi 
din județul Galați au avut loc 
manifestări semnificative, con
sacrate celor două mari eveni
mente ale acestui an, manifes
tări la care a participat un mare 
număr de tineri.

în comunele Oancea, Costa- 
che Negri, Rediu, Țepu, Valea 
Mărului, Buciumeni și Slobozia 
Conachi, la combinatul siderur
gic, șantierul naval și în alte 
întreprinderi s-au organizat 
adunări omagiale cu care prilej 
membri ai biroului comitetului 
județean de partid și ai comite
tului executiv al consiliului 
popular județean au susținut 
expunerea : „Semnificația isto
rică a celei de-a 30-a aniversări 
a-eliberării patriei de sub do
minația fascistă". Un grup da 
tineri muncitori de la Combi
natul siderurgic din Galați au 
participat la muzeul județean 
de istorie la evocarea „Pagini 
de luptă a tineretului, condus 
de partid, pentru eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă" 
în același timp, tinerii din co
muna Vlădești au fost prezenți 
la căminul cultural unde colegi 
de-ai lor au susținut un mon- 
taj-literar.

ION CHIRIC

★

• ODORHEIUL SECUIESC
Ca în întreaga țară, anul jubi

liar 1974, anul aniversării a 30 
de ani de la eliberarea patriei 
de sub dominația fascistă și al 
celui de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, a 
fost onorat de către colectivul 
de tineri de la Fabrica de ață 
din Odorheiul Secuiesc cu efor
turi sporite în lupta pentru rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen. Plusul de dăruire aces
tei mari cauze a poporului nos
tru se materializează în reali
zarea și depășirea sarcinilor do 
plan pe perioada trecută cu 
aproape 4 milioane lei la pro
ducția marfă. Important este că 
75 la sută din producția supli
mentară a fost obținută din 
bumbacul economisit.

M. BORDA

în cel de-al XXX-lea an de 
la eliberarea țării, Institutul de 
mine din Petroșani a lansat o 
nouă promoție de 92 ingineri de 
mină. Cea de-a douăzeci și cin- 
cea promoție. în locul ei va 
veni fiul lui Gheorghe Olaru, 
vor veni fiii altor muncitori, ță
rani, ingineri sau profesori. 
Institutul îi așteaptă cu sălile de 
curs luminoase, cu cele peste 
30 de laboratoare bine înzestrate 
cu utilaje și aparatură modernă, 
cu o bibliotecă de peste 170 000 
volume, cu cele 3 cămine stu
dențești, spațioase și conforta
bile, cu profesorii săi încercați 
și pasionați. îi așteaptă produc
ția cu sarcinile concrete puse în 
fața industriei miniere de actua
lul cincinaL

(Urmare din pag. I)

războiului hitlerist. Cum comu
nicați cu tovarășii dv. din alte 
localități ?

— Condițiile ilegalității nu 
îngăduiau să întreținem perma
nent legături largi. Concepția 
comună asupra luptei noastre 
făcea ca sabotajul chiar și în 
puncte izolate să capete atri
butele unității de acțiune. Ast
fel, cunoaștem că acte de sa
botaj erau organizate și pe alte 
trasee ; așa că o mică contri
buție din partea noastră s-a 
adăugat celei pe care tovarășii 
noștri din alte puncte le-au în
treprins și aria s-a lărgit. Suc
cesul a fost asigurat de o con
cepție comună de luptă, de 
conștiința necesității acestei 
lupte care insuflețea pe fiecare 
om cinstit — comunist sau ne- 
comunist — și trecea aceeași 
chemare de la minte la minte, 
de la suflet la suflet. Această 
conștiință comună a faptei ne-a 
ajutat să supraviețuim ame
nințărilor cu moartea proferate 
de Antonescu. O circulară sem
nată de dictator se adresa di
rect lucrătorilor din C.F.R.. 
precizînd că cei ce vor fi prinși 
că desfac, sustrag sau taie tu
burile de cauciuc care servesc 
la frinarea trenurilor vor fi pe
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lucrările Conferinței internaționale a tineretului pe problemele populației DE PESTE HOTARE
Marți au continuat lucrările 

Conferinței internaționale a ti
neretului pe problemele popu
lației (C.I.T.P.P.). în cadrul ce
lor trei comisii s-au dezbătut 
problemele tineretului in ra
port cu cele qle dezvoltării so- 
cial-economice, resurselor și 
mediului înconjurător, ale popu
lației, familiei și bunăstării.

Schimbul de păreri s-a axat 
în principal pe ideea legăfurii 
nemijlocite dintre procesele de
mografice și nivelul de dezvol
tare social-economică. S-a sub
liniat că starea de subdezvol
tare în care trăiește o mare 
parte a populației și tineretu
lui lumii este rezultatul politiîn dezbatere: problemele . vitale ale umanității

Participant la Conferința internațională a tineretului 

pe problemele populației vorbesc ziarului nostru

Dialogul din amfiteatrele Universității bucureștene poartă 
amprenta vîrstei tinere - o dovedesc numeroasele intervenții 
care abordează problemele unei generații preocupate nu nu
mai de prezentul umanității, ci și de ziua ei de mîine, inter
venții semnificative - în majoritatea lor - prin opțiunile pe 
care le relevă, prin profunzimea analizei și realismul solu
țiilor preconizate. Ritmul alert în care își desfășoară lucrările 
comisiile conferinței indică interesul profund cu care partici- 
panții - tineri de pe toate continentele - examinează dosa
rele esențiale ale contemporaneității.

cii colonialiste și neocolonialis- 
te de exploatare a popoarelor- 
S-a insistat asupra necesității 
de a se valorifica toate resur
sele pe baza tehnologiilor a- 
vansaie, în folosul întregii 
populații, de a înfăptui pro
grame de dezvoltare a pro
ducției agricole, de a elimina 
decalajele existente între țări
le avansate din punct de ve
dere economic și cele rămase 
în urmă.

Numeroși vorbitori au arătat 
că tineretul poate si trebuie să 
joace un roi activ în soluționa
rea acestor probleme de natură 
social-economică și demografi
că de care depind pacea și

aspect teritorial), cred că unica 
soluție a problemelor demogra
fice o constituie realizarea unor 
profunde transformări politice, 
economice și sociale pentru că 
numai in acest fel va deveni cu 
putință în mod real accesul po
porului la bunăstare, realizarea 
dreptății sociale. Orice alte „so
luții" nu reprezintă decît încer
cări de a escamota problema 
fundamentală a țărilor rămase 
în urmă, subdezvoltate.

— Cum apreciați des
fășurarea lucrărilor confe
rinței ?

— Conferința reflectă diversi
tatea punctelor de vedere ale 
participanților. Dar remarc a- 
firmarea unui curent pro
gresist, ceea ce mă face să 
cred că rezultatele conferinței 
vor putea fi bune, creind premi
se favorabile pentru acțiuni ale 
tineretului în domeniul popu
lației. După părerea mea, tre
buie să dăm expresie preocupă
rilor tinerilor in legătură cu gra

vele probleme ale analfabetis
mului, maladiilor cronice, asigu
rarea posibilității de a munci, 
garantarea unei veritabile egali
tăți între bărbați și femei, o 
justă distribuție a bogățiilor na
ționale. Sînt probleme prioritare 
pentru tineretul unui mare nu
măr de țări — în special din 
Africa, Asia și America Latină, 
care trebuie să înlăture conse
cințele colonialismului și neoco- 
lonialismului.

— Ați parcurs mii de 
kilometri pentru a veni la 
București...

— Sînt foarte mulțumit că mă 
aflu Ia București și sînt bucuros 
că România a fost aleasă ca țară 
gazdă a acestei conferințe. Do
resc să transmit un cald salut 
tineretului și poporului român, 
guvernului României — țară a 
cărei activitate internațională o 
apreciez în mod deosebit.

0 HANS-OLLE FRUM- 
MERIN este un tînăr so
cial-democrat suedez, stu
dent la Facultatea de științe 
sociale din Lund. 11 între
băm :

. \ — In lucrările comisiei
la care luați parte s-a dis
cutat amplu despre soluțio
narea problemelor demo
grafice. Care este opinia 
dumneavoastră în această 
privință ?

— Cred că fiecare soluție tre
buie să țină seama de realitățile 
naționale, să se adapteze condi
țiilor specifice. Nu se poate ac
cepta nici o diminuare a dreptu
lui fiecărui stat de a decide în 
mod suveran în această privință. 

prosperitatea omenirii, viitorul 
mai bun și mai drept la înfăp
tuirea căruia este chemat să 
contribuie tineretul însuși.

in intervențiile lor, reprezen
tanții țării noastre au expus po
ziția tineretului român în pro
blemele populației și experien
ța dobîndită de România în 
aplicarea programului partidu
lui de industrializare a țării, 
modernizare a agriculturii, dez
voltare susținută și echilibrată 
a întregii economii, ridicare 
social-cul'urală a tuturor zone
lor patriei, creștere a nivelului 
de trai.

Lucrările conferinței continuă.

Orice formulă impusă din exte
rior nu poate fi viabilă. Respec
tul independenței statelor este 
esențial in adoptarea strategiei 
ce trebuie urmată.

— Ce credeți despre 
conferință ?

— Impresiile mele sînt bune. 
Avem posibilitatea unui schimb 
de păreri și avem posibilitatea 
unei mai bune cunoașteri 
reciproce...

— Ați mai fost la Bucu
rești ?

— Da. Trebuie să remarc, 
insă, că la numai 2 ani distanță, 
revăzînd România sînt evidente 
semnele unei rapide creșteri 
economice, ale unei dezvoltări 
accelerate. Imaginea pe care 
mi-o oferă România este poziti
vă, iar președintele Nicolae 
Ceaușescu se bucură de un mare 

; prestigiu.

• KIKWETE JAKAYA 
MRISHO, reprezentant al 
Organizației Studenților 
din Tanzania, ne spune :

— După părerea mea, impor
tanța acestei conferințe rezidă 
în faptul că ea dezbate probler 
me vitale ale populației, ale oa
menilor, deci ne dă posibilitatea 
să vorbim despre noi înșine. Noi, 

tinerii, avind interesul comun 
de a moșteni o- lume mai bună, 
mai dreaptă, avem posibilitatea 
să facem un larg schimb de opinii, 
să cunoaștem exact cum se pre
zintă societatea de astăzi și să 
stabilim ce putem face în viitor 
pentru ca oamenii să trăiască în 
pace și fericire. Apreciez ca 
foarte important faptul că Ia a- 
ceastă conferință participă un 
mare număr de tineri din țări 
cu sisteme sociale diferite și cu 
o dezvoltare economieo-socială 
diferită, care au un țel comun : 
făurirea unei lumi echitabile 
pentru toți. După opinia mea, 
problema care o dezbatem as
tăzi, a populației, este în directă 
corelare cu dezvoltarea economi
că și socială. De altfel, în dezba
terile comisiei la care particip 
majoritatea vorbitorilor au sub
liniat că subdezvoltarea se dato- 
rește dominației colonialiste și 
nu „exploziei demografice". In 
Africa, spre exemplu, cauza 
principală a nivelului scăzut de 
trai al populației o constituie 
exploatarea imperialistă, colonia
listă și neocolonialistă. Un exa
men realist al situației mă con
duce la ideea că măsurile ce 
trebuie luate vizează dezvoltarea 
economico-socîală în ansamblu. 
Sînt bucuros că am reușit în 
dezbaterile noastre să definim 
subdezvoltarea ca un produs al 
exploatării colonialiste. Aceasta 
reflectă maturitatea cu care re
prezentanții tinerei generații 
analizează problemele majore cu 
care este confruntată omenirea 
și hotărîrea de a-și aduce contri
buția la făurirea unei lumi mai 
bune.

Declarații consemnate de
EUGENIU OBREA 
IOAN TIMOFTE
GH. SPRINȚEROIU

OLANDA. La Utrecht a avut loc, recent, o demonstrație a fermierilor împotriva politicii 
agrare a guvernului olandez.

Ambasadorul român a prezentat
scrisorile de acreditare

premierului libian
Ambasadorul Republicii So? 

cialiste România la Tripoli, 
Nicolae Vereș, a prezentat, la 13 

■ august, scrisorile de acreditare 
— conform protocolului libian — 
primului ministru Abdel Salam 
Jalloud.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, ambasa
dorul român a transmis salutul 
și urările președintelui Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Consi
liului Comandamentului Revolu
ției, Mo.amer El Geddafi, și po
porului libian.

Mulțumind, primul ministru 
libian a transmis, din partea 
președintelui Geddafi și a sa 
personal, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală 
președintelui Republicii Socia
liste România, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae ~ 
precum și succese 
frate român.

în continuare, A.
a relevat că iși amintește cu 
plăcere de convorbirile avute cu 
președintele României in 1972 și 
că apreciază mult climatul de

Ceaușescu, 
poporului

S. Jalloud

La 12 august, la Ciudad 
de Panama, s-a deschis cea 
dc-a XIII-a conferință re
gională a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură. La 
conferință participă repre
zentanți din 27 de țări, in
clusiv din Cuba.

La ordinea de zi a confe
rinței se află probleme le
gate de dezvoltarea agricul
turii în țările Americii Lati
ne, piedicile pentru creșterea 
exportului latino-american de 
produse agricole, progresul 
tehnic și protecția mediului 
ambiant.

BOMBARDAMENT 
ISRAELIAN ASUPRA 

UNEI TABERE PALESTI
NIENE

Cinci nave militare israeliene 
au bombardat, marți, la ora 
15.00 G.M.T., o tabără de refu- 
gîațî palestinieni, situată în lo
calitatea Rashidiyeh, din apro
pierea cetății antice J'yr — a 
anunțat la Beirut. un purtător 
de cuvînt al rezistenței pales
tiniene, citat de agențiile Uni
ted Press International. și As
sociated Press. El a adăugat că 
bombardamentul a durat 30 de 
minute, provocînd pagube ma
teriale, moartea unei persoane 
și rănirea altor patru. Unul din
tre vasele israeliene a fost lovit, 
a precizat purtătorul de cuvint.

Evoluția situației 
din Cipru

După aproximativ 48 de ore 
de acalmie, situația-din. Cipru 
a devenit din nou încordată', in 
urma' schimburilor de focuri în
registrate în zona liniei de de
limitare a pozițiilor deținute de 
forțele turcești și grecești, re
latează agenția France Presse. 
Postul de radio Atena, reluat 
de agențiile de presă, infor

FLUTURII : Central (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

BĂIATUL CU UN CĂL ALB : 
Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20 30).

O PICĂTURĂ IN MARE : Doina 
(orele 11,15; 13,15; 15.45; 18: 20,15 
— la ora 9.45 — program de desene 
animate pentru copii).

36 DE ORE : Scala (orele 8.45; 
11.15; 13,45: 16,15; 18,45; 21,15),
București (orele 8.45: 11.15;, 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Grădina Dinamo 
(ora 20), Grădina București (ora 
20).

FĂRĂ UN ADIO : Patria (orele 
9.30; 11,45; 14; 16.15; 18.30: 20,45),
Festival (orele 9,15; 11.30: 13,30: 16; 
18,30; 21). Favorit (orele 9.15; 11.30; 
13,45; 16: 18.15; 20.30), Grădina
Festival (ora 20), Grădina Luceafă
rul (ora 20).

APARTAMENTUL : Capitol (ore
le 9.30: 12: 15.30: 18; 20,30), Casa 
Filmului (orele 10: 12.30: 15,30;
18: 20.30) Grădina Capitol (ora 20).

ȚARA LUI SANNIKOV : Buzești 
(orele 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18).

URMĂRESTE-MĂ ! : Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15), 

sinceritate în care ele s-au des
fășurat.

El a subliniat că vizita in Li
bia a președintelui. Nicolae 
Ceaușescu și convorbirile avute 
cu președintele Geddafi consti
tuie un moment important în
evoluția pozitivă a relațiilor
dintre România și Libia și că va 
sprijini punerea în aplicare a 
hotărîrilor celor doi președinți • 
și a acordurilor încheiate.

Premierul libian și-a exprimat . 
dorința ca acțiunile de cooperare 
bilaterale să se diversifice în 
toate domeniile.' arătind că țara 
sa manifestă interes față de ex
periența României privind con
strucția noii societăți.

Președintele S.U.A., Gerald Ford, a rostii luni seara un dis
curs radiotelevizat în fața celor două camere ale Congresului, 
reunite în ședință comună.

Președintele a consacrat o 
mare ’ parte a alocuțiunii sale 
problemei inflației, pe care a 
calificat-o „inamicul numărul 
unu al Statelor Unite". Pre
tutindeni unde am călăto
rit ca vicepreședinte — a ară
tat Gerald. Ford — am consta
tat că preocuparea unanimă a 
americanilor este inflația. în 
legătură cu aceasta, președinte
le S.U.A., ș-a prpnunțat pentru 
convocarea, la o flata apropiată, 
„a unei conferințe interne la ni
vel înalt care să pună la punct 
un plan bipartizan de acțiune, 
pentru stabilitatea și creșterea 
economiei americane".

Președintele s-a. referit, de a- 
semenea, la sistemul de învă- 
țămînt al S.U.’A. șl la cel al a- 
sistenței medicale, relevînd 
„necesitatea urgentă" a amelio
rării tor.

„Economia 'țării noastre de
pinde în mod critic de interac
țiunea ei cu economiile altor 
țări", a arătat Gerald Ford in 
continuare, apreciind ca „o sla
bă consolare faptul că inflația 
americană nu constituie decit o 
parte a unei probleme mondia
le". El a exprimat hotărîrea 
Administrației de „a colabora 
cu alte țări pentru a găsi1 mo
dalități. mai bune de preîntîm- 
pinare a penuriei de alimente 
și combustibil. Nu trebuie să 
permitem repetarea crizei de e- 
nergie din iarna trecută" — a 
spus președintele. ..Voi promo
va proiectul „Independență" 
(vizind asigurarea necesarului 
de energie al S.U.A. din resur
se proprii — Nr.) pentru binele 
nostru și binele altora".

„Politica noastră externă în
cununată de succes constituie 
o prelungire a speranțelor în- 

mează că au fost întrerupte 
operațiunile de evacuare de. 
către forțele cipriote grecești a 
enclavelor ocupate in zonele 
deținute de populația turcă din 
insulă. Un purtător de cuvint al 
O.N.U. a anunțat, la "Nicosia, 
că forțele Națiunilor Unite au 
fost puse in stare de alertă.

Modern (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18; 20.15), Grădina Modern (ora 
19.45).

ROMAN VESEL : Drumul Sării 
(orele 15.30: 18: 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Excelsior (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Tomis (orele 9; 12,15; 15.45; 19). 
Grădina Tomis (ora 20), Grădina 
Aurora (ora 20).

TRECĂTOARELE IUBIRI ! F1O- 
reasca (orele 15.30: 18; 20,15).

ȘAPTE PĂCATE : Victoria (ore
le 9.15; 11,30; 13,45: 16: 18.15; 20.30), 
Grădina Bucegi (ora 20)'.

CEL MAI BUN OM PE CARE ÎL 
CUNOSC : Progresul (orele 16; 
18: 20).

CLEOPATRA : Gloria (orele 9; 
13; 17), Grădina Titan (ora 19.45).

INIMĂ PE FRÎNGHIE : Cotro- 
ceni (orele 14; 16; 18; 20).

CONSPIRAȚIA: Pacea (orele
15.30; 17,45; 20).

VÂND AISTA : Grivița (orele 9: 
12.30 16; 19,30) Volga (orele 9;
12.15; 15,45: 19), Flamura (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

R. P. UNGARĂ: DE
PUNERI DE COROA
NE LA MONUMEN

TELE EROILOR 
ROMÂNI

Cu prilejul celei de-â 30-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascis
tă, ambasadorul României la 
Budapesta, loan. Cotoț, a de
pus coroane de flori la mo
numentele eroilor români 
care și-au jertfit viața pentru 
eliberarea Ungariei din Mis
kolc și Megyaszo. La solem
nități, au participat și repre
zentanți ai organelor locale.

Din partea Ambasadei 
României au mai fost depuse 
coroane de flori la monu
mentele și mormintele eroi
lor români din Debrecen, 
Hajduboszormeny, Nyiregy- 
haza. Tiszalok. Szeged și 
Oroszhaza, cinstindu-se ast
fel memoria eroilor români 
căzuți in luptele pentru eli
berarea Ungariei de sub ju
gul- fascist.

tregului popor american într-o 
lume a păcii" — a relevat pre
ședintele Ford în continuarea a- 
locuțiunii sale. „In cursul ulti
milor cinci ani și jumătate, în 
Congres și în calitate de vice
președinte, am sprijinit pe de
plin politica externă remarca
bilă a președintelui Nixon. In
tenționez să continui această 
politică. Sarcina noastră nu va 
fi ușoară. Promițînd conti
nuitate, nu pot promite că va fi 
un lucru simplu. Problemele 
internaționale rămîn complexe 
și dificile. Dar am pornit pe o 
cale a rațiunii și dreptății și 
vom merge pe această cale".

Abordînd concret direcțiile 
politicii externe americane, 'Ge
rald Ford s-a angajat să promo
veze o politică de „continuita
te în colaborare" față de tarile 
aliate ale S.U.A., de „continui
tate în adîncirea dialogului 
pentru definirea unor relații re
înnoite de echitate și dreptate", 
față de țările*  prietene și aliate 
din emisfera nordică. Referin- 
du-se la relațiile cu U.R.S.S., 
președintele a exprimat angaja
mentul Administrației de a 
„continua orientarea’S.U.A. din 
ultimii trei ani. Celor două po
poare ale noastre și întregii o- 
meniri — a spus el — le dato
răm un efort continuu de a 
trăi și, acolo unde se poate, de 
a acționa împreună în pace, de
oarece in era termonucleară 
nu poate exista nici o alterna
tivă la relații pozitive și pașni
ce între țările noastre". Referi
tor' Ia relațiile cu Republica 
Populară Chineză, președintele 
s-a angajat să urmeze o poli
tică de „continuitate în ce pri
vește poziția S.U.A. față de 
principiile comunicatului de la 
Șanhai. Noile relații construite 
pe aceste principii — a decla
rat el — au demonstrat că 
slujesc interese reciproce im
portante și obiective și ele au, 
devenit un element trainic pe 
scena mondială". Președintele a 
asigurat țările din Orientul A- 
propiat că va continua „efortul 
energic al S.U.A. de a promo
va procesul care a adus acestei 
regiuni speranțe de pace, după 
ce a fost, timp de 25 de ani. un 
focar de război". De asemenea, 
el. a exprimat angajamentul 
S.U.A., asumat față de toate ță
rile. de a continua „urmărirea 
unui, obiectiv global comun : o 
structură internațională stabilă 
a comerțului și finanțelor, care 
să reflecte interdependența tu
turor popoarelor".

• ANATOL SUDO
PLATOV, cercetător, re
prezentant al Comitetului 
organizațiilor de tineret 
din V.R.S.S., a răspuns cu 
amabilitate întrebărilor 
noastre :

— Ce părere aveți des
pre Conferința internațio
nală a tineretului pe pro
blemele populației ?

— Evident, o apreciez pozitiv. 
Participarea foarte largă a tine
retului, reprezentînd numeroase 
organizații internaționale și na
ționale, oferă, fără îndoială, un 
larg cadru pentru un bogat 
schimb de opinii asupra nume
roaselor aspecte ale temelor 
puse în discuție.

— Cuuîntarea delegației 
sovietice în comisia I a 
reliefat aspecte ale rapor
tului dintre tineret, popu
lație și progres social. Vă 
rugăm să vă referiți la a- 
ceastă problemă.

— In opinia noastră populația, 
subiectul principal al discuției 
din cadrul conferinței, este de
terminată in evoluția ei de le
gile dezvoltării sociale. In con
secință problemele cu care este 
confruntată populația nu tre
buie căutate în mod absolut 
în insăși această categorie. Din 
contră, aș putea spune că, în 
fapt, cauza actualei situații so
ciale și economice, a dinanjicii 
și structurii populației este ur
marea interacțiunii unui șir de 
factori sociali, economiei si po
litici. Pentru noi este clar că 
soluționarea problemei popu
lației. în fiecare caz specific, 
trebuie să se bazeze în primul 
rînd pe creșterea progresului 
social și economic, care printre 
altele presupune : o echitabilă 
distribuire a veniturilor, preve
deri certe privind deplina folo
sire a forței de muncă, dreptul 
la educație, egalitatea femeii 
etc. Un important rol în rezol
varea tuturor acestor probleme 
îl are tineretul, apreciat drept 
cel mai dinamic grup demogra
fic al societății. In ceea ce pri
vește o serie de teorii care cir
culă în prezent, noi nu împăr
tășim acel punct de vedere po
trivit căruia problema dezvoltă
rii economico-sociale a națiuni
lor este în întregime determina
tă de mărimea și dinamica pro
ceselor demografice. Deși in 
sfera angajării, educației, con
sumului alimentar, urbanizare 
sau în alte domenii ale vieții 
publice creșterea populației 
poate avea influența sa, totuși 
foametea, sărăcia și șomajul 
maselor muncitoare nu-și au o- 
riginea în procesele de ordin 
demografic, ci sînt determinate 
de condițiile istorice sociale. 
Fără îndoială că pentru tinere
le state eliminarea dificultăți
lor pe care Ie înfruntă in pre
zent este strîns legată 'de înlă
turarea vestigiilor dominației 
coloniale, ale dominației mono
polurilor multinaționale.

In încheiere, dat fiind apro
piata sărbătoare națională a 
României, permiteți-mi să fe
licit tineretul, poporul român. 
Partidul Comunist Român, pen
tru succesele importante dobîn- 
dite în construcția noii societăți.

• OQVELI COLIN- 
DRES HECTOR FRAN
CISCO, deputat în Adu
narea. Legislativă a Salva
dorului, ne subliniază în- 
ir-o convorbire importan
ța primordială a relației 
populație — dezvoltare.

— Eu vin dintr-o țară — Sal
vador — care este cea mai mică 
a Americii continentale. Are 
aproape 20 000 km p și 4 000 000 
locuitori, ceea ce reprezintă o 
densitate de 200 locuitori pe 
kilometru pătrat. Dar dincolo 
de această densitate foarte 
mare pentru țara mea mică (sub

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Bucegi (orele 16; 18).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : Dacia (orele 9; 11.15; 13 30; 
16: 18.15; 20,30).

FELIX ȘI OTILIA : Viitorul (o- 
rele 15,30; 19).

AFACEREA DOMINICI : Unirea 
(orele 15,30; 18). Grădina Unirea 
(ora 20,15).

COLUMNA : Munca (orele 9; 13; 
16: 19).

JUDO : Lira (orele 15,30; 18).
CONTESA WALEWSKA : Giu- 

lești (orele 15.30; 18; 20.30).
CEAȚA : Rahova (ora 15,30).
MAREA HOINĂREALĂ : Rahova 

(orele 18; 20,30).
LUMINILE ORAȘULUI : Feren

tari (orele 15,30; 18; 20.15).
PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI

MĂVARA : Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE : 
Flacăra (orele 16: 18; 20).

DUEL PE AUTOSTRADA : Arta 
(orele 15.30; 18; 20,15).

WALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

Manifestări 
sărbătorii

MOSCOVA. — La cinemato
graful „Hudojestvennîi" din 
Moscova s-a deschis o expoziție 
de fotografii care redau aspecte 
ale relațiilor de colaborare din
tre România și Uniunea Sovie
tică.

Luînd cuvînțul, la vernisaj, 
Anna Tukanova, prim-vicepre- 
șadinte al Conducerii centrale 
a Asociației de Prietenie Sovie- 
to-Române; a relevat că expo
ziția se înscrie în cadrul acți
unilor ce au loc în aceste zile 
în U.R.S.S. în cinstea celei de-a 
3!)-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă, prilejuind un mijloc 
pentru o mai bună cunoaștere 
de către publicul sovietic a 
marilor realizări obținute de 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

A luat apoi cuvînțul Vasile 
Ionescu, rectorul Institutului 
pedagogic din Suceava, condu
cătorul unei delegații A.R.L.U.S., 
care se afla în vizită în U.R.S.S.

SAN JOSE. — în cadrul ma
nifestărilor consacrate celei de-a 
30-a aniversări a eliberării. 
României de sub dominația fas-

Acțiuni ofensive 
ale patrioților 

khmeri
Forțele patriotice khmere au 

început noi acțiuni ofensive îm
potriva trupelor lonnoliste în re
giunea Pnom Penh. Unitățile 
forțelor de eliberare înaintează 
spre capitală din trei direcții. în 
nord, luptele cele mai grele se 
desfășoară în regiunea cuprinsă 
între fluviile Mekong și Tonle 
Sâp; Ia est — patrioții au ocu
pat poziții avansate pe malul 
Mekongului, în dreptul fostului 
palat regal; la 12 august, au avut 
loc ciocniri și la sud de Pnom 
Penh, în orașul satelit al aces
tuia — Takmau. De aici, pa
trioții au deschis foc de mortie- 
re asupra unor obiective inami
ce situate în centrul capitalei.

Guineea-Bissau 
recunoscută de Franța, 
Austria, Canada

• DUPĂ ANUNȚAREA hotă- 
rîrii celor nouă state membre ale 
C.E.E. de a recunoaște oficial 
statul Guineea-Bissau, Ministe-X 
rul de Externe al Franței a dat 
publicității o declarație în care 
se arată: „Guvernul francez, 
care se bucură de hotărîrile lua
te de Portugalia, declară că re
cunoaște statul Guineea-Bissau 
și sprijină cererea sa de a fi 
primită Ia Organizația Națiuni
lor Unite și în instituțiile inter
naționale".

• AUSTRIA a anunțai, luni, 
că recunoaște Republica Gui
neea-Bissau ca stai independent 
și că sprijină intrarea acestei 
țări în Organizația Națiunilor 
Unite.

• CANADA a recunoscut Re
publica Guineea-Bissau — a 
anunțat ministrul de externe ca
nadian, Allan Mac Eachen.

Guineea-Bissau va deveni al 
138-lea membru al O.N.U.
La aproximativ 11 luni de la proclamarea independenței de 

către Adunarea Națională Populară — aleasă în zonele elibe
rate de către combatanții Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (PAIGC) 
— Republica Guineea-Bissau urmează să devină cel de-al 
138-lea membru al Organizației Națiunilor Unite. La 12 au
gust „Ziua Z“ — cum scrie agenția France Presse, Consiliul 
de Securitate, printr-un vot unanim, a recomandat Adunării 
Generale primirea tinărului stat african în O.N.U. După a- 
proape cinci secole de colonizare, Portugalia și-a exprimat 
în fața Consiliului de Securitate voința de a recunoaște „de 
jure4* noul stat.

La citeva zile după proclamarea independenței, Republica 
Guineea-Bissau era recunoscută deja de 47 de guverne ale 
statelor africane și socialiste. România a fost printre prime
le state din lume care, manifestîndu-și solidaritatea militan
tă și atașamentul față de cauza eliberării Guineei-Bissau, a 
recunoscut tînărul stat african, moment politic de însemnătate 
istorică în relațiile dintre cele două țări și popoare cu larg 
ecou pe plan internațional. Recunoscînd tînâra republică, 
România și-a reafirmat și cu acest prilej hotărîrea de a 
extinde și adinei în continuare relațiile de solidarități și 
prietenie între P.C.R. și P.A.I.G.C. de a pune bazele unei 
largi colaborări între Republica Socialistă România și Repu
blica Guineea-Bissau, de a acorda și în viitor un sprijin per
manent și multilateral luptei juste pentru eliberarea între
gului teritoriu al țării, pentru dezvoltarea economico-socîală 
independentă a Guineei-Bissau, pentru lichidarea cit mai 
grabnică a urmărilor dominației coloniale.

ANONIMUL VENETIAN : Moși
lor (orele 15,30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20.15).

ADAM ȘI EV A ÎN CONFLICT : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

CAT BALLOU : Crîngași (orele 
16: 18.15).

FATA CARE VINDE FLORI : Vi- 
tan (orele 15.30; 19). Grădina Vitan 
(ora 20).

RĂZBOIUL SUBTERAN: înfră
țire^ (orele 15,30; 18: 20,15).

PĂCALĂ: Grădina Buzeșii (ora 
19.15).

MIHAI VITEAZUL: Grădina Arta 
(ora 20).

INAMICUL PUBLIC NR 1: Gră
dina Lira (ora 20).

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10.00 Film artis
tic : „Un om care nu există" — 
producție a studiourilor din R. P. 
Ungară. 11,10 Biruit-au gîndul...

consacrate 
României
cistă la Biblioteca națională din 
San Jose a fost inaugurată ex
poziția de cărți și discuri româ
nești.

Ministrul culturii, tineretului 
și sportului, Carmen Naranjo, a 
subliniat semnificația expoziției, 
bogăția tematică și aleasa pre
zentare grafică a lucrărilor.

VIENA. La Viena s-au deschis 
„Zilele culturii românești", am
plă manifestare dedicată celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă.

„Zilele culturii românești" au 
început odată cu deschiderea, 
la 13 august, la Casa artiștilor 
din Viena, a expoziției „Româ
nia azi". Peste Î00 de panouri 
fotografice prezintă o succintă 
cronologie a înfăptuirii Insu
recției naționale antifasciste ar
mate, marile evenimente ale 
acțiunilor politice conduse de 
Partidul Comunist Român, as
pecte din realizările obținute de 
poporul român in cei 30 de ani 
de la eliberare, înfățișează pei
sajul românesc. La deschiderea 
expoziției, organizată cu con
cursul primăriei Vienei și al 
Institutului român pentru rela- 
țiile culturale cu străinătatea, 
au participat. Otto Probst, vice
președintele Parlamentului. R. 
Weisz, șeful fracțiunii socialiste 
din Parlamentul austriac, Fritz 
Bock, fost vicecancelor, șefi ai 
misiunilor diplomatice, oameni 
de cultură și artă, ziariști, un 
numeros public.

TUNIS. în Tunisia s-au orga
nizat numeroase manifestări 
consacrate popularizării succe
selor obținute de poporul român 
în. cei 30 de ani care au trecut 
de la eliberarea țării noastre de 
sub dominația fascistă. în ca
pitala țării a fost deschisă o ex
poziție cu fotografii, înfățișînd 
îndeosebi realizările economice 
obținute de oamenii muncii din 
țara noastră, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
activitatea de propășire multi
laterală a țării, de dezvoltare 
armonioasă a tuturor ramurilor 
industriale și județelor tării. 
Expoziția urmează a mâi fi 
deschisă și în alte localități din 
Tunisia. îndeosebi in centrele 
industriale.

LEGALIZAREA ORGA
NIZAȚIEI POLITICE 

E.D.A.
ATENA. — Membrii Comite

tului administrativ și executiv 
și ai grupului parlamentar al 
Uniunii Democratice de Stingă 
— E.D.A. — au dat publicității, 
luni, o declarație care anunță 
reluarea oficială a activității le
gale a acestei organizații poli
tice, interzisă în 1967 de regi
mul militar.

„Chemăm pe toți progresiștii 
greci, și, in special, tineretul, 
pe toți acei care au luptat îm
potriva dictaturii, să-si strîngă 
rîridurile, potrivit spiritului și 
exigențelor epocii, pentru a 
deschide calea spre democrație 
și reînnoire. Politica noastră, 
în perioada pîriă la constituirea 
conducerii E.D.A. —care va fi 
rezultatul unui schimb foarte 
larg de păreri — este exprimată 
în declarațiile făcute la 25 iu
lie a.c. de reprezentantul parla
mentar al E.D.A., Ilias Iliou, pe 
care îl desemnăm să ne repre
zinte și să preia inițiativele 
pentru constituirea noii condu
ceri". se spune în documentul 
menționat.

Evocare literară. 11,30 Legile țării 
— legile noastre ! 11.40 Pagini din 
Albumul duminical. 16.00—17,00 Ma
tineu de vacanță. Film serial : 
„Verișorii de pe vasul Constanța". 
17.30 Telex. 17,35 Steaua polară — 
emisiune de orientare școlară și 
profesională. 17,55 Scena' — emi
siune de actualitate și critică tea
trală. 18,15 Cum vorbim. 18.30 Film 
serial pentru copii : „Năzdrăvanul 
Dennis". 18,55 Tragerea Prono- 
expres. 19,05 Cintec mîndru-n țară 
auzi. Muzică populară. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. Treptele 
devenirii — Documentele plenarei, 
program concret de acțiune. 20 00 
Colocviu despre viitor. în dezba
terea opiniei publice : Proiectul de 
Directive ale Congresului al XI- 
lea al P.C.R. 20,15 Telecinemateca : 
Ciclul ..Mari cineaști" — Juan An
tonio Bardem — ..La ora cinci 
după-amiază". 22,00 O istorie a 
operetei în personaje. 22.15 24 de 
ore. o zi din 30 de ani.
PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor. 20,25 Uni
versitatea TV. 21,00 Telex. 21.05 
Luna culturii muzicale românești. 
Omagiu celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării. 21,30 Meridiane 
literare. 21.50 Drumuri pe cinci 
continente.
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